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ABSTRACT

An important strategic question for companies today is how to recruit, motivate and retain employees.
It is becoming more important to consider the incentive programs in the valuation process of
companies. Recent studies show that employee stock option plans are more commonly used in
Swedish companies than earlier. However, there are few studies about how employee stock options
influence company performance and affect employees.

The purpose of this thesis is to increase the awareness of what the introduction of an employee stock
option plan means, both from a management perspective and from the employees’ perspective. There
are many different kinds of stock option plans and the plans can vary in terms of type of options, time
to expiry, exercise price and tax consequences. This study started with a pre-study of which types of
employee stock option plans that are used in Swedish companies. A closer study was then carried out
in four companies in different industries with different stock option plans.

The motives for introducing employee stock option plans can be divided into five categories:
personnel motives, incentive motives, salary motives, accounting motives and tax motives. The case
studies show how motives for option plans can be dependent on different circumstances within the
companies. Further, the study also shows that the consequences of the stock option plans varies
according to factors such as motives, design of the stock option plan, share price performance and
other context factors. Context factors that could have an effect are the company’s business,
organisational structure, corporate culture and experiences from employee stock options in the
industry, employees’ education and tax rules. The consequences for the company are also dependent
on how the employees react to the options.

To be able to estimate what an employee stock option plan means for the company, all these factors
must be taken under consideration. Further one must take into account the costs for the stock options
such as dilution effects, hedging costs, personnel costs and costs for designing the program.

This work has been supported by SET Revisionsbyrå
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SAMMANFATTNING

I dagens företag är en viktig strategisk fråga hur företaget skall rekrytera, motivera och behålla
kompetenta medarbetare. Det blir allt viktigare för en utomstående som vill värdera ett företag att
kunna bedöma företagens incitamentsprogram till de anställda. Studier har visat att optionsprogram
har blivit vanligt i svenska börsföretag de senaste åren. Däremot finns det få studier gjorda om hur
optionsprogrammen påverkar företagen eller de anställda.

Syftet med avhandlingen är att ge kunskap om vad införandet av ett optionsprogram innebär, dels ur
ett ledningsperspektiv och dels ur de anställdas perspektiv. Optionsprogram kan skilja sig i många
avseenden, såsom optionstyp, löptid, lösenpris och skattemässiga konsekvenser. En förstudie
genomfördes därför av vilka optionsprogram som finns i svenska företag. Fyra företag med olika typer
av optionsprogram och med olika förutsättningar valdes sedan ut för en närmare studie.

Motiv bakom optionsprogram kan delas in i fem kategorier: personalmotiv, incitamentsmotiv,
lönemotiv, redovisningsmässiga motiv och skattemässiga motiv. Fallstudierna visar hur motiven
bakom optionsprogram kan skilja sig åt beroende av företagens olika förutsättningar. Studien visade
vidare att optionsprogrammens konsekvenser är beroende av ett flertal faktorer såsom motivet bakom
optionsprogrammet, hur optionsprogrammet har utformats, aktiekursens utveckling och andra så
kallade kontextfaktorer. Kontextfaktorer som kan påverka optionsprogrammets konsekvenser är
företagets verksamhet, organisationsstruktur, företagskultur, erfarenhet av optionsprogram i
branschen, anställdas utbildning och skattemässiga regler. Om motivet är att rekrytera, motivera och
behålla de anställda så är konsekvenserna för företaget vidare beroende av de anställdas uppfattningar.

För en utomstående som vill bedöma vad ett optionsprogram innebär för ett företag måste dessa
faktorer tas i beaktande för att fånga optionsprogrammens komplexitet. Vidare måste konsekvenserna
ställas i relation till vilka kostnader optionsprogrammet för med i form av utspädningseffekter,
säkringskostnader, personalkostnader och kostnader för att utforma optionsprogrammet.

Studien har finansierats av SET Revisionsbyrå





FÖRETAL

Ämnesområdet Ekonomiska Informationssystem rör bland annat kommuni-
kation och överföring av information från, mellan och till människor, liksom
utveckling och utvärdering av lämpliga informationssystem för dessa ändamål.
Ämnesområdet handlar också om informationsstrukturer, det vill säga sam-
verkan mellan modern informationsteknik, organisationslösning och människor.

Inom ämnesområdet kan doktoranderna tillhöra några olika forskningspro-
gram. En del av doktoranderna bedriver sin forskarutbildning inom IMIE
(International Graduate School of Management and Industrial Engineering).
Doktoranderna kan också tillhöra forskarskolan Management och IT, där EIS
tillsammans med sex andra lärosäten bildat en nätverksforskarskola.

Det finns vidare en särskild treårig licentiatutbildning med tjänstgöring på re-
visionsbyrå, RAC. Denna utbildning sker i samarbete med de ledande
revisionsbyråerna i Sverige. Vidare deltar några doktorander i en av KK-
stiftelsen delvis finansierad industriforskarskola.

Ämnesområdet har ett nära samarbete med Högskolan i Skövde och Hög-
skolan på Gotland. Det innebär bl. a att ämnesområdets forskarutbildningar
också är öppna för några doktorander anställda vid någon av dessa högskolor.

Ämnesområdet Ekonomiska Informationssystem bedriver idag forskning med
sju olika huvudinriktningar:

-  E-business
- Bekämpande av ekonomisk brottslighet
- Externredovisning och revision
- Organisation och kommunikation med hänsyn till ny informationsteknik
- Strategi och ekonomisk styrning
- Simulering, beslutstöd och styrning av verkstadsflöden
- Tillämpningar av principal-agent teorin

Föreliggande arbete, Optionsprogram för anställda - en studie av svenska börsföretag.
är skriven av ekonomie magistern Emma Hansson, som genomgått den särskilda
licentiatutbildningen RAC. Hon presenterar detta arbete som sin
licentiatavhandling inom ämnesområdet Ekonomiska Informationssystem,
Institutionen för Datavetenskap, Tekniska Högskolan i Linköping.

Linköping i november 2001

Birger Rapp
Professor
Ekonomiska Informationssystem
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1. INLEDNING

Kapitlet inleds med en bakgrund till avhandlingens ämnesområde. Därefter följer
problemdiskussion, forskningsfrågor, syfte, avgränsningar och studiens bidrag.

1.1 Bakgrund

I dagens företag är personalen ofta den viktigaste resursen. Att rekrytera, utveckla och
behålla kompetenta medarbetare har blivit en viktig strategisk fråga för många företag.
Incitamentsprogram införs för att locka, motivera och behålla de anställda.
Incitamentsprogram finner vi i olika former som exempelvis bonussystem,
vinstandelsstiftelser samt aktierelaterade program.

Idag diskuteras alternativa metoder för att en utomstående ska kunna värdera ett företag
vars främsta resurs är personalen (se t e x Sveiby, 1997, Edvinsson & Malone, 1997,
Roos et al, 1997 och Stewart, 1997). Det blir allt viktigare att kunna bedöma företagets
förmåga att behålla och rekrytera kompetent personal, vilket gör det intressant att studera
vilka incitamentsprogram som finns i företaget.

Optionsprogram, som är en typ av aktierelaterat incitamentsprogram, har blivit vanligare
både internationellt och i Sverige. I USA beräknas de flesta större företag ha någon typ av
optionsprogram. Hälften av alla ersättningar till högre chefer i de största bolagen i USA
utgörs av optioner (Rappaport, 1999). Även för anställda på lägre nivåer blir
optionsprogram allt vanligare. En studie av NCEO1 i USA visar att av de 350 största
bolagen har företag som erbjuder optionsprogram till samtliga anställda ökat från 5,7 %
år 1993 till 10,3 % år 1997 (NCEO, 2000). I Sverige har optionsprogram blivit vanligare
först på senare år och det finns få studier gjorda över optionsprogram i svenska företag. I
en studie av årsredovisningarna från 1999 för de 30 största företagen visade det sig att
hela 80% erbjöd de anställda optioner (Rundfelt, 2001).

Optionsprogram innebär att företaget erbjuder sina anställda optioner, som ger dem del av
en eventuell framtida värdetillväxt i bolaget. Optionsprogrammen kan bidra till att de
anställda motiveras att stanna i bolaget då de erbjuds ett framtida delägarskap eller för att

                                                          
1 National Center for Employee Ownership (en amerikansk organisation som forskar och ger information
om ägarprogram för anställda)
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de erhåller en eventuell vinst när optionerna löses in. Beroende på optionens karaktär kan
de anställda gå miste om optionerna om de slutar innan optionen löper ut.

Både i företagens årsredovisningar och i massmedia diskuteras optionsprogram till
anställda allt oftare. I några nyligen utgivna ”riktlinjer för börsnoterade företag från
Sveriges största institutionella placerare” önskas dock mer information om
incitamentsprogram, då de anser att aktieägarnas möjligheter att bedöma bolagens
incitamentsprogram hittills varit små. De anser att frågan är viktig då antalet
incitamentsprogram växer samtidigt som komplexiteten i programmen ökar. (FAR Info,
nr 5 2001)

1.2 Problemdiskussion

En aktuell fråga, när antalet utestående optionsprogram blir vanligare, är hur företagets
värde påverkas av förekomsten av optionsprogram. För att kunna besvara frågan behövs
information om vad ett optionsprogram innebär. Ur ett aktieägarperspektiv finns det, som
tidigare nämndes, ett intresse att få mer information om vad införandet av ett
optionsprogram innebär. Som nämns i de ovan angivna riktlinjerna så är komplexiteten
hög i optionsprogram, vilket ökar en utomståendes svårighet att beakta
optionsprogrammet på ett korrekt sätt vid värderingen.

Att det finns ett flertal olika typer av optioner, som exempelvis köpoptioner,
teckningsoptioner, syntetiska optioner och personaloptioner, bidrar till att öka
osäkerheten kring optionsprogrammens effekter. Optionsformerna har olika inverkan på
det utgivande företagets egna kapital och kostnader, vilket bör beaktas vid utvärderingen
av optionsprogrammet. Vidare kan optionsprogrammen vara försedda med speciella
villkor som påverkar dess konsekvenser. Optionernas löptid är exempelvis av intresse då
den bland annat avgör hur lång tid de anställda är knutna till företaget samt när i tiden
som det egna kapitalet späds ut eller kostnader för syntetiska optioner måste utbetalas.
Optioner som är knutna till anställningen kan komma att definieras som personaloptioner
enligt skattemässiga regler, vilket innebär en kostnad för företaget i form av att sociala
avgifter måste betalas.

Företag som inför optionsprogram har troligtvis olika motiv och förväntar sig olika
effekter. Syftet för nystartade bolag kan vara att kunna erbjuda de anställda en förmån
trots att bolagen inte är finansiellt starka. Andra företag vill genom möjligheten till
delägarskap motivera de anställda till att jobba för egen vinnings skull medan vissa
företags syfte kan vara att genom löptiden kunna knyta personalen till företaget ett par år.
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Optionsprogrammen kan även vara uppbyggda av rent skattemässiga skäl, då företagen
kan undvika sociala avgifter och de anställda kan beskattas i det lägre beskattade
inkomstslaget kapital. Syftet med optionsprogrammen kan vara en faktor att beakta vid
värderingen av optionsprogram, då det troligtvis påverkar optionsprogrammets
konsekvenser.

För optionsinnehavaren är värdet av optionerna beroende av de skatteregler som finns för
optioner i landet. En viss typ av optioner kan vara mer värdefull i ett land med mer
skattemässigt förmånliga villkor. I Sverige är det exempelvis förmånligt för de anställda
om optionerna kan klassificeras som värdepapper och därmed beskattas som inkomst av
kapital. För att betraktas som värdepapper måste optionerna kunna överlåtas och de får
inte vara knutna till anställningen. I USA är det skattemässigt förmånligt om optionerna
uppfyller kraven för att kallas ”incentive stock options”, vilket innebär att de uppfyller
vissa krav som att optionerna endast riktar sig till anställda och att de kan inte överlåtas
(Johansson, 2001). Vidare kan värdet för optionsinnehavaren variera beroende på den
individuella riskbenägenheten och likviditetsbehovet hos den anställda. En anställd som
vill undvika risker eller som är i behov av likviditet föredrar förmodligen en högre lön
istället för optioner, medan andra blir mer motiverade av att erhålla optioner i företaget då
de ser större möjligheter att tjäna pengar på optioner än på en löneökning.

Problemställningarna är intressanta för aktieägare och potentiella aktieägare, då
optionsprogram bör ha en påverkan på företagets värde. Vidare är problemet om vad
optionsprogram kan innebära givetvis intressant för styrelse och företagsledning som är
utsedda att svara för företagets förvaltning och bör se över företagets
incitamentsprogram. Frågeställningarna kan även vara intressanta för de anställda som i
vissa optionsprogram själv måste ta beslut om de ska deltaga i optionsprogrammet eller ej
genom att betala en optionspremie.

Enligt Matsunaga (1999) har personaloptioner de senaste åren varit ett uppmärksammat
forskningsområde. Han tror att förklaringen är att forskare haft svårt att uppskatta
kostnader och fördelar med personaloptioner. Enligt NCEO handlar det som finns skrivet
mest om hur optionsprogrammen fungerar, inte hur de påverkar företagen eller de
anställda. I Sverige har området inte studerats särskilt ingående, vilket kan ha sin
förklaring i att optionsprogram först på senare år blivit en vanligt förekommande
företeelse i Sverige. Ett intressant forskningsområde är därför att närmare studera
optionsprogram i svenska företag. Varför väljer svenska företag att införa
optionsprogram? Är det för att komplettera lönerna med de mer skattemässigt förmånliga
optionerna eller är det för att närmare koppla samman de anställdas prestationer med
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ersättningen. Det kan också vara så att optionsprogram blivit så omtalat att företag helt
enkelt inför optionsprogram för att alla andra företag i ens bransch gör det.

1.3 Forskningsfrågor

Sammanfattningsvis gör optionsprogrammens varierande utformning företeelsen
komplex för en utomstående som vill beakta optionsprogrammets inverkan på företagets
värde. Kvantitativa analyser har gjorts bland annat i USA där en studie under 1998 visade
att företag med optionsprogram som riktar sig till alla anställda har högre produktivitet
och högre avkastning till aktieägarna än företag utan optionsprogram (NCEO, 2000). Det
är dock svårt att analysera enbart införandet av optionsprogram och utesluta andra
faktorers inverkan på aktiekursen. Företagets aktiekurs kan ha påverkats positivt eller
negativt av flera andra faktorer än förekomsten av optionsprogrammet.

Istället för att studera optionsprogrammens inverkan på aktiekursen kommer denna
avhandling att studera vad optionsprogram innebär dels ur ett ledningsperspektiv och dels
ur de anställdas perspektiv. Genom att ge en ökad kunskap om optionsprogrammens
innebörd kan en bättre uppfattning erhållas om vilken effekt införandet av ett
optionsprogram bör ha på företagets värde. I avhandlingen kommer följande
forskningsfrågor att behandlas.

• Vilka typer av optionsprogram för anställda finns i svenska företag?

Det finns flera sorters optionsprogram som har olika effekter på utspädning av det
egna kapitalet och kostnader för bolaget, tider för inlösen, optionspremier och
skattemässiga konsekvenser. Dessa komponenter är av intresse vid en bedömning av
optionsprogrammets effekter för både företaget och för de anställda. Då lagar och
skatteregler skiljer sig åt länder emellan är det av intresse att göra en studie över vilka
typer av optionsprogram som tillämpas i Sverige.

• Vilka motiv ligger bakom införandet av optionsprogram för anställda?

Efter att ha kartlagt vilka typer av optionsprogram som finns i Sverige är det
intressant att undersöka varför företagen valt att införa optionsprogram. Som nämndes
tidigare har syftet troligtvis ett samband med de effekter optionsprogrammet ger
upphov till.
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• Vilka konsekvenser innebär införandet av ett optionsprogram utifrån dels ett
ledningsperspektiv och dels de anställdas perspektiv?

Eftersom det, som tidigare nämndes, finns lite skrivet om hur företaget och de
anställda påverkas av ett optionsprogram är det intressant att studera vilka
konsekvenser ett optionsprogram för med sig. Konsekvenser som kan vara intressanta
att studera är hur de anställda reagerar och om syftet med optionsprogrammet
uppfylls. De anställdas upplevelser av optionsprogrammet är troligtvis ofta förknippat
med det syfte som bolaget har med optionsprogrammet.

Det kan också vara intressant att veta om optionsprogram fört med sig några positiva
eller negativa konsekvenser som företaget inte hade förväntat sig. Vad händer
exempelvis när börsen går ned och optionsprogrammen blir värdelösa? Kan syftet
med optionsprogrammet uppnås trots att optioner ej kan lösas in? Kanske är det till
och med så att ett optionsprogram bidrar negativt till företagets värde om de visar sig
bli värdelösa. De anställda kan känna sig lurade då de har betalt en premie för
optionen eller om de har avstått från högre lön och erhållit optioner i gengäld.

Då syftet som tidigare nämndes kan variera bland annat beroende på vilken situation
företaget befinner sig i, kommer troligtvis även konsekvenserna av options-
programmets införande att skilja sig åt. Vidare kan utformningen av
optionsprogrammet ha betydelse för konsekvenserna. Det är därför intressant att
studera på vilket sätt syfte och utformning av optionsprogram kan ha för inverkan på
konsekvenserna av optionsprogrammet.



6

1.4 Syfte

Det övergripande syftet med avhandlingen är att ge kunskap om vad införandet av ett
optionsprogram innebär dels ur ett ledningsperspektiv och dels ur de anställdas
perspektiv. Det övergripande syftet uppfylls genom att besvara följande delsyften som
baseras på de ovan presenterade forskningsfrågorna:

1. Att kartlägga vilka typer av optionsprogram som finns i svenska företag.

2. Att undersöka och analysera motiv som ligger bakom införandet av optionsprogram i
ett antal företag.

3. Att undersöka och analysera konsekvenser som optionsprogram för med sig i ett antal
företag, dels ur ett ledningsperspektiv och dels ur de anställdas perspektiv.

1.5 Avgränsningar

Studien i delsyfte 1 kommer endast att omfatta noterade svenska företag. Anledningen är
att optionsprogram relativt sett torde vara vanligast bland dessa företag. Vidare är det
enklare att erhålla information från dessa företag då Aktiemarknadsnämnden har
rekommendationer om vilken information som de noterade företagen skall presentera i
samband med optionsprogram.

Konsekvenser i form av vilka intäkter och kostnader optionsprogrammet för med sig
kommer inte att beräknas. Vidare kommer utspädningseffekter för aktieägarna inte att
behandlas. Istället kommer fokus att ligga på vilka konsekvenser optionsprogram för med
sig med avseende på hur de anställda uppfattar optionerna och vilka konsekvenser detta
får för företaget. Vidare kommer optionsprogrammens inverkan på aktiekursen inte att
undersökas. Det finns en del amerikanska empiriska studier inom området och det har
visat sig vara svårt att avgöra vilken inverkan optionsprogram har på aktiekursen (NCEO,
2000).
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1.6 Studiens bidrag

Studien har ett nyhetsvärde eftersom optionsprogram blir allt vanligare i svenska företag.
Att ämnet är aktuellt syns i massmedia där optionsprogram debatterats. Optionsprogram
har bland annat kritiserats för att de är för generösa (DI, 2001-06-08), att chefer förlorar
pengar (DI, 2001-10-20), att de inte medför lojala medarbetare (SVD, 2000-10-02), att de
införs för att alla andra företag har optionsprogram (SVD, 2000-10-02), att det ger höga
utspädningseffekter (DI, 2000-11-11) och att optionsprogram sänker aktiekursen (FT,
2000-10-05). Genom att studera varför optionsprogram införs och hur de anställda
uppfattar dessa i ett antal företag kan kunskap erhållas om vilka konsekvenser
optionsprogram medför i olika situationer.

Studiens bidrag består av en teoretisk och en empirisk del. Den litteratur som finns inom
området handlar främst om optionsprogram i USA. Genom att diskutera litteraturen
utifrån svenska förhållanden bidrar teoriavsnittet till ny kunskap. Den empiriska delen ger
ett bidrag då det finns få empiriska studier gjorda vad gäller optionsprogram i svenska
företag, som har andra förutsättningar än i andra länder. Två studier under de senaste åren
har visat att optionsprogram är vanligt bland svenska noterade företag (Rundfelt, 2001
och Sundin & Sundqvist, 2001). Dessa studier är av kvantitativ karaktär. Det finns
däremot få kvalitativa studier gjorda om optionsprogram, då de flesta amerikanska studier
är av kvantitativ karaktär som behandlar frågor som vilken inverkan optionsprogram har
på aktiekursen och hur väl de anställdas ersättning är kopplad till aktiekursens utveckling
(NCEO, 2000, Jensen & Murphy, 1990, Hall & Liebman, 1998).
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1.7 Disposition

Nedan följer en kortfattad beskrivning av innehållet i avhandlingens kapitel samt hur de
förhåller sig till varandra.

1. INLEDNING

Kapitlet inleds med en bakgrund till avhandlingens ämnesområde. Därefter följer
problemdiskussion, forskningsfrågor, syfte, avgränsningar och studiens bidrag.

2. METOD

I detta kapitel beskrivs min forskningsprocess. Syftet är att beskriva för läsaren hur och
under vilka förutsättningar som studien har genomförts.

3. OPTIONER

Kapitel 3 inleder den teoretiska referensramen med en beskrivning om vad optioner
innebär. Olika kategorier av optioner beskrivs och sätts i relation till varandra. För att få
en större förståelse för vad optioner innebär beskrivs vidare vilka faktorer som påverkar
optionens värde. I anslutning till diskussionen om hur optioner värderas är det också
intressant att studera hur innehavaren respektive utställaren beskattas för optionerna.

4. OPTIONSPROGRAM FÖR ANSTÄLLDA

I kapitel 3 behandlades innebörden av en option, vad det finns för optioner och hur
värderingen av dessa påverkas. I kapitel 4 övergår diskussionen till att endast behandla
optioner som ges av företag till anställda i form av så kallade optionsprogram.
Optionsprogrammens motiv, utformning och konsekvenser diskuteras. Kapitlet avslutas
med en undersökningsmodell som utgör grunden för den empiriska studien.

5. OPTIONSPROGRAM I SVENSKA BÖRSFÖRETAG

I kapitlet presenteras en undersökning av optionsprogram i svenska företag som jag
genomfört för att kunna besvara delsyfte 1. Studien ligger sedan som grund för
fallstudierna vad gäller urval och frågeställningar.
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6. FALLFÖRETAGEN

I kapitlet presenteras de företag som valts ut för en djupare studie av optionsprogram.
Fallföretagen beskrivs kortfattat med avseende på verksamhet, nyckeltal och aktiekursens
utveckling.

7. OPTIONSPROGRAM UR ETT LEDNINGSPERSPEKTIV

Kapitel 7 handlar om optionsprogram ur ett ledningsperspektiv. För att fånga
ledningsperspektivet har representanter i företagsledningen intervjuats. Vidare kommer
information från årsredovisningen och annat material presenteras. Resultaten presenteras
företag för företag under respektive delfråga.

8. OPTIONSPROGRAM UR DE ANSTÄLLDAS PERSPEKTIV

Kapitel 8 handlar om optionsprogram sett ur de anställdas perspektiv. Resultaten från
intervjuerna med de anställda presenteras, liksom i kapitel 7, företag för företag under
respektive delfråga.

9. ANALYS

I kapitel 9 analyseras resultaten som presenterades i kapitel 7 och 8. Analysen görs
genom att resultaten kopplas ihop med bakomliggande faktorer och att fallen jämförs
med varandra. Vidare diskuteras resultaten utifrån den litteratur som behandlades i
kapitel 3 och 4.

10. SLUTSATSER OCH FORTSATT FORSKNING

Kapitel 10 redogör för de slutsatser som kan dras av den genomförda undersökningen av
optionsprogram. En modell över faktorer som påverkar optionsprogrammens
konsekvenser presenteras som en utveckling av undersökningsmodellen. Därefter
diskuteras undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. En diskussion förs över hur
resultaten kan generaliseras till andra företag och till litteraturen. Kapitlet avslutas med
förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet optionsprogram.
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2. METOD

I detta kapitel beskrivs min forskningsprocess. Syftet är att beskriva för läsaren hur och
under vilka förutsättningar som studien har genomförts.

2.1 Bakgrund

Då samhällsvetenskaplig forskning ofta präglas av tolkande inslag anses det, som
exempelvis Gummesson (1998) påpekar, viktigt att forskaren klargör sina grundläggande
värderingar om hur verkligheten är beskaffad samt hur denna ser på vetenskap och
forskning i allmänhet.

Inom vetenskapsteorin diskuteras två vetenskapsideal, positivism och hermeneutik. Dessa
motpoler kommer att ligga som grund för diskussionen om grundläggande värderingar.
Positivsmen har sina rötter i naturvetenskapen och har som mål att alltid finna
lagbundenheter. De centrala tankarna hos positivisterna är att det finns en sann
verklighet, som vi kan få insikt i genom iakttagelser. (Patel & Tebelius, 1987)
Hermeneutikerna menar att naturvetenskapernas metoder är olämpliga för
samhällsvetenskapernas ämnesområden. Inom hermeneutiken betonas vikten av att se till
helheten. Till skillnad från positivismen tar man avstånd från tanken på att nå kunskap
genom reduktion och ägnar sig istället åt att problematisera och helhetsorientera. (Arbnor
& Bjerke, 1994)

För att ytterligare tydliggöra skillnaden mellan de två huvudinriktningarna kan man skilja
på en förklarande och en förstående vetenskap. Den förklarande kunskapen tillämpas av
positivisterna medan den förstående kunskapen används av hermeneutikerna. Förståelse
handlar i detta sammanhanget om att tolka och ge mening åt det studerade fenomenet
medan begreppet förklara syftar till att objektivt förklara ett fenomen i form av orsak och
verkan. (Arbnor & Bjerke, 1994)

Positivismen och hermeneutiken brukar kopplas samman med vissa metoder. Arbnor &
Bjerke (1994) har identifierat tre metodsynsätt, analytiskt synsätt, systemsynsätt och
aktörsynsättet. Figur 2.1 visar hur de tre synsätten förhåller sig till varandra och till
hermeneutiken och positivismen.
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Figur 2.1: Samband mellan metodsynsätt och grundläggande värderingar

Positivism Hermeneutik

Analytiskt synsätt

Systemsynsätt
Aktörsynsätt

Källa: Arbnor & Bjerke (1994) s. 62

Mitt metodsynsätt bygger på vad Arbnor & Bjerke (1994) kallar systemsynsättet och är
således mer positivistisk än hermeneutisk i sin karaktär. Inom systemsynsättet betraktas
verkligheten som system bestående av ett stort antal komponenter. Dessa komponenter är
beroende av varandra på ett sådant sätt att summan av dem är större än delarna. Att
studien är baserad på ett systemsätt yttrar sig genom att jag vid studien av
optionsprogrammens syfte och de anställdas uppfattningar ansett det viktigt att sätta in
komponenterna i sitt sammanhang. Är en anställd väldigt negativ till optionsprogram som
incitament är det av intresse att studera de speciella förutsättningar som påverkar den
anställda. Faktorer som skulle kunna påverka den anställdas uppfattning är exempelvis:
ett kraftigt kursfall i företagets aktier, om den anställda valt en lägre lön i utbyte mot
optionerna eller om inlåsningstiden är ovanligt lång. Det finns i detta fall många olika
indikatorer som leder till en effekt, vilket kallas ekvifinalitet. Vidare kan det också vara
så att en indikator kan ha alternativa effekter, multifinalitet. (Arbnor & Bjerke, 1994)
Införandet av ett optionsprogram kan som studien kommer att visa få olika effekter i
företag med olika förutsättningar. För att beakta bakomliggande faktorer som företagets
verksamhet, historiska utveckling, organisationsstruktur, företagskultur etc. undersöktes
sådana faktorer under intervjuerna och i externt skriftligt material.

I min studie har jag både inslag av en kvalitativ och en kvantitativ metod. Jag är av den
uppfattningen att forskaren måste ta hänsyn till forskningsfrågan vid val av metod, vilket
bland annat förespråkas av Yin (1994). För att svara på vilka optionsprogram som finns i
Sverige har jag använt en kvantitativ metod. Frågorna om varför optionsprogram införs
och vilka konsekvenser de för med sig har däremot undersökts med en kvalitativ metod.
Detta beskrivs mer utförligt i avsnitten nedan.

Genom att noggrant beskriva hur jag praktiskt gått till väga i min forskningsprocess vill
jag underlätta för läsaren att tolka och bedöma trovärdigheten av studien. En diskussion
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kring trovärdighet och tillförlitlighet finns i kapitel 10. Figur 2.2 illustrerar vilka steg
processen har bestått av och vilken inbördes relation de har.

Figur 2.2: Forskningsprocessen

Litteratur-
genomgång

2.2

Forsknings
frågor

2.3

Teoretisk
referensram

2.4

Kvantitativ
studie

2.5
Klassificering

2.6
Val av

fallföretag
2.7

Fallstudier
2.8

Analys
2.9

Undersöknings-
modell

2.4

2.2 Litteraturgenomgång

I ett inledande skede läste jag in mig på litteratur inom området optionsprogram.
Litteraturen kan delas upp i två delar, litteratur som handlar om optioner som ett
finansiellt instrument samt litteratur som handlar om optioner som ges till anställda vid
optionsprogram. Litteraturen som handlar om optioner har främst hittats i böcker om
finansiella instrument och denna litteratur kan klassificeras som mer beskrivande.
Litteraturen om optionsprogram består dels av böcker av mer beskrivande karaktär samt
av artiklar med empiriska undersökningar och vetenskapliga artiklar i amerikanska och
svenska tidskrifter.

Litteratursökningen har skett via vetenskapliga databaser och artikeldatabaser. Därefter
har referenser i intressanta artiklar letats upp. Litteratursökningen pågick fortlöpande
under arbetets gång och när samma referenser återkom i artiklarnas referenslistor
avslutades litteratursökningen.

2.3 Forskningsfrågor

Efter litteraturgenomgången fick jag mer kunskap om ämnesområdet, vilket innebar att
jag kunde formulera relevanta frågeställningar inom området optionsprogram.
Forskningsfrågorna mynnade ut i ett mer konkret syfte. Nästa steg bestod i två parallella
spår, referensramen och en kvantitativ undersökning.
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2.4 Teoretisk referensram

Den teoretiska referensramen har delats in i två kapitel, optioner (kapitel 3) och
optionsprogram för anställda (kapitel 4). Kapitlet om optioner togs med för att en
kunskap om optioner som ett finansiellt instrument är nödvändigt för att kunna diskutera
vad införandet av optionsprogram innebär. Den som är insatt i vilka typer av optioner
som finns, hur de värderas och hur de beskattas kan hoppa över kapitel 3. I Kapitel 4 har
litteratur inom området optionsprogram behandlats. Kapitel 4 avslutades med att en
undersökningsmodell utformades utifrån den litteratur som behandlats.
Undersökningsmodellen låg sedan som grund för fallstudierna.

2.5 Kvantitativ studie

Delsyfte 1, att undersöka vilka optionsprogram som finns i svenska företag, har uppnåtts
genom att genomföra en kvantitativ studie. Kvantitativa studier lämpar sig ofta bäst vid
den här typen av frågor, med forskningsfrågor av typen vilka och hur många (Yin, 1994)

Anledningen till att jag valde att genomföra en sådan studie var dels att det inte fanns
någon studie över alla de aspekter som jag önskade undersöka och dels för att ha som
utgångspunkt vid valet av fallföretag. Den kvantitativa studien medförde att de olika
typerna av optionsprogram som faktiskt tillämpas i svenska företag kunde identifieras.

Den kvantitativa studien bygger på de 30 största svenska företagen, mätt i börsvärde per
april 20012. Anledningen att de noterade bolagen valdes var att informationen om
optionsprogram är mer tillgänglig i noterade företag beroende på de rekommendationer
om informationsgivning som de bör följa. Vidare är optionsprogram förmodligen relativt
sett vanligare i noterade bolag då det finns ett noterat värde på företagets aktier.
Anledningen till att jag valde just de 30 största företagen var att det visade sig tillräckligt
för att täcka in olika typer av branscher samt de olika huvudtyper av optioner som finns.
60% av företagen har sin verksamhet inom tjänstesektorn, medan resterande 40% av
företagen kan klassificeras som företag inom den industriella sektorn. Vidare så är de 30
största företagen relativt sett mycket större3 med ett stort antal anställda, vilket gör
förekomsten av optionsprogram i dessa företag särskilt intressant.

Studien av de 30 största företagen syftar inte till att generaliseras till andra företag i
Sverige. Däremot är studien en totalundersökning av de största noterade företagen i

                                                          
2 Hämtat från Affärsvärlden nr 15 2001.
3 De 30 största företagen hade per april 2001 ett sammanlagt börsvärde på 82% av de svenska noterade
företagens totala börsvärde.
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Sverige. Vidare ger undersökningen en insikt i vilka typer av optionsprogram som
tillämpas, till vem de riktar sig och i vilka typer av företag de tillämpas. Detta kan vara av
intresse även i ett större sammanhang än i diskussionen om just de studerade företagen.

Då Aktiemarknadsnämnden och Redovisningsrådet har gett ut rekommendationer om
vilka uppgifter ett börsnoterat företag ska presentera angående optionsprogram valde jag
att i första hand försöka erhålla informationen från bolagens senaste årsredovisning. I de
fall jag inte hittade någon information om optionsprogram kontaktade jag företagen för
att bekräfta att de inte hade optionsprogram för anställda. En risk att hämta information
direkt från årsredovisningarna är att det finns utrymme för feltolkningar. I de fall jag
upplevt informationen om optionsprogrammen som ofullständig med avseende på de
parametrar jag önskade sammanställa har jag dock kontaktat företaget eller gått tillbaka
till tidigare års årsredovisningar.

För att studera om företagens optionsprogram någon gång under löptiden haft en
aktiekurs som översteg lösenpris har information hämtats från databasen Datastream4.
Vanligtvis saknas det information om exakt vilket datum ett optionsprogram införts
varför jag antagit att det införts vid årets början. Då optionerna oftast inte blir ”in-the-
money”, d v s att lösenpriset understiger aktiekursen, under den första tiden är
sannolikheten låg att optionerna endast skulle ha varit ”in-the-money” under denna
tidsperiod.

I årsredovisningen finns vanligtvis endast information om program som ännu inte löpt ut.
Detta betyder att företaget kan ha haft optionsprogram redan tidigare år, men som
avslutats. Studien omfattar endast optionsprogram som löpte vid tidpunkten för
undersökningen, dels på grund av tillgängligheten av information och dels på grund av att
de nuvarande programmen är av störst intresse att diskutera. Syftet är således att studera
förekomsten av optionsprogram idag och inte att studera dess utveckling över tiden.
Studien omfattar även personalkonvertibler då innebörden liknar optionsprogram.

Den ytterligare information som tagits med utöver information om optionsprogrammen
avser bransch och nyckeltal som beräknats utifrån siffror i senaste årsredovisningen.
Branschtillhörigheten har hämtats från Affärsvärldens branschindelning i aktieindikatorn.
Valet av nyckeltal har gjorts utifrån vad som anses vara intressant i en vidare diskussion
om just optionsprogram. De nyckeltal som valts ut är tillväxt, lönekostnader/omsättning,
lönekostnader/totala rörelsekostnader samt omsättning/anställd.

                                                          
4 Per 2001-07-12
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2.6 Klassificering av optionsprogram

Efter att ha genomfört den kvantitativa studien framkom ett antal parametrar som kan
beskriva ett företags optionsprogram. Följande parametrar studerades för att klassificera
optionsprogrammen:

• Optionstyp
• Löptid
• Målgrupp
• Lösenpris i förhållande till aktuell aktiekurs

Med dessa parametrar som utgångspunkt valde jag att klassificera ett antal tänkbara
företag att studera närmare. Jag kom fram till att fyra företag var tillräckligt för att täcka
in fall som skilde sig åt med avseende på ovan nämnda parametrar. Fler företag skulle
innebära att jag inte skulle kunna gå in på djupet på varje enskilt fall.

2.7 Val av fallföretag

En fallstudie kan beskrivas som en empirisk undersökning där ett fenomen undersöks i
sitt riktiga sammanhang och att gränserna mellan fenomenet och kontexten inte är
uppenbar. (Yin, 1994). Studien om varför optionsprogram införs och vilka konsekvenser
dessa får är av denna typen då det är svårt att skilja fenomenet från kontexten. Detta då
faktorer i kontexten kan ha en inverkan på konsekvenserna av ett optionsprogram.

Jag har valt att göra ”multiple case studies”, vilket innebär att fler än ett fall undersöks
(Yin, 1994). Anledningen är inte att få mer belägg för resultaten utan för att alla fall är
olika och medför att jag kan fånga fler aspekter av mitt undersökningsområde. De utvalda
fallen valdes ut för att de skulle täcka in de olika kategorierna som diskuterades i avsnittet
ovan. Vidare skilde sig fallen åt med avseende på andra faktorer som vilken bransch de
verkade i och hur stor andel av de anställda som valt att teckna optioner.

Genom att göra vad Eneroth (1984) kallar strategiska urval hoppas jag att varje fall skall
bidra med nya infallsvinklar. Med strategiska urval menas att forskaren försöker täcka in
de flesta kvaliteter och aspekter hos företeelsen (Eneroth, 1984)
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2.8 Fallstudier

2.8.1 Motiv till valet att genomföra fallstudier

Delsyfte 2 och 3 är av en annan karaktär än i delsyfte 1. De behandlar varför företag inför
optionsprogram och hur de anställda uppfattar programmen. När syftet är av denna
karaktär, där frågorna varför och hur används, är fallstudien en lämplig metod (Yin,
1994). Inom systemsynsättet anses också fallstudien vara den mest lämpliga metoden då
det är komplexa system som studeras. (Arbnor & Bjerke, 1994) Fallstudier har ett stort
värde när syftet är att erhålla djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny
kunskap om förbisedda fenomen (Yin, 1994), vilket jag upplever gäller för mitt
problemområde.

2.8.2 Genomförandet av fallstudierna

För att undersöka varför optionsprogram införs och vilka konsekvenser de får har jag
intervjuat personer i företagsledningen, då dessa kan sägas vara företagets representanter
då de är utsedda att svara för företagets organisation och förvaltning (FARs
samlingsvolym, 2001 [a]). Dessa personer hade något olika befattningar i de olika
fallföretagen och var ekonomi- och finanschef, personalchef, informationschef eller
avdelningschef. Från samtliga fallföretag intervjuade jag minst en person som tillhörde
företagsledningen. Dessa personer intervjuades om frågor som berörde optionsprogram
utifrån ett ledningsperspektiv.

För att kunna undersöka hur optionsprogram uppfattas av anställda har jag intervjuat ett
antal anställda i varje fallföretag. För att fånga de anställdas olika uppfattningar inom
varje företag har jag haft som avsikt att välja personer med så olika bakgrund som möjligt
med avseende på befattning, utbildning, kön och ålder. Jag valde i ett fall även att
intervjua en person som valt att inte teckna några optioner för att på detta sätt få
möjligheten att få ta del av ytterligare uppfattningar om optionsprogram.

Jag har valt att göra intervjuer framför enkäter, då det möjliggör att ställa följdfrågor och
förklara vad jag menar med mina frågeställningar. Frågeställningarna har gjorts utifrån en
intervjumall med öppna frågor där varken ordalydelsen eller frågornas ordningsföljd har
varit bestämda i förväg. Två olika intervjumallar har använts, en för personer som pratade
om optionsprogram ur ett ledningsperspektiv och en för de anställda (Bilaga 2-3).
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Jag valde personliga intervjuer, då detta medförde att jag kunde spela in intervjuerna på
band. Intervjuerna med respondenterna i företagsledningen omfattade drygt en timme och
intervjuerna med de anställda något kortare tid.

Vid samtliga intervjuer har jag spelat in intervjuerna med bandspelare, dels för att slippa
anteckna under intervjuernas gång och dels för att kunna återge citat. Risken att använda
sig av bandspelare är att respondenterna blir mer restriktiva i sina svar. Jag upplevde dock
inget som tydde på detta. Vid intervjuerna klargjorde jag inledningsvis att jag endast
använde bandspelaren för mitt privata bruk. Efter varje intervju har jag skrivit ner
intervjun ordagrant och de intervjuade erbjöds att få kommentera texten. Detta för att
denne dels kunde hitta saker som jag missförstått och dels för att meddela om det fanns
någon information som kunde vara känslig att publicera.

Vid varje intervju har jag bett om tillåtelse att presentera fallföretaget öppet utan att
anonymisera varken företaget eller intervjupersonerna. Att undvika en anonymisering är
eftersträvansvärt då det möjliggör för läsaren att dra del av tidigare kunskap om företaget
och det ger en större möjlighet till att granska och kritisera fallet (Yin, 1994). Jag har
dock valt att inte namnge personer i resultatbeskrivningen, men med hjälp av
intervjuförteckningen i slutet av avhandlingen kan information om vem som sagt vad
erhållas.

Fallstudien bygger på flera olika källor till information som exempelvis intern
dokumentation, intervjuer, direkta observationer och artefakter (Yin, 1994). Intervjuerna
är min huvudsakliga källa till data, men jag har även samlat information från intern och
extern skriftlig information. Undersökningen av optionsprogrammet utifrån ett
ledningsperspektiv har inneburit att jag fått information optionsprogrammets utformning,
dess uttalade syfte via årsredovisningar, information på företagets hemsida på Internet
och det informationsmaterial som delades ut till de anställda i samband med
introduktionen. Istället för att göra en enda mer djupgående fallstudie valde jag valde att
göra fyra mindre ingående fallstudier. Jag prioriterade att ha med flera fall eftersom
kunskap kan erhållas när dessa kan jämföras med varandra.

Presentationen av fallstudierna har gjorts genom att inledningsvis beskriva fallen
kortfattat med avseende på bolagets verksamhet och vilken typ av optioner som erbjudits
de anställda. Därefter redovisas resultaten företag för företag under respektive delfråga
efter strukturen i undersökningsmodellen. Anledningen till att jag inte presenterar varje
fall för sig är för att jag på ett tydligt och läsvänligt sätt vill jämföra fallen med varandra.
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2.9 Analys

Det sista steget bestod av att analysera fallen utifrån de inledande frågorna, varför
optionsprogram införs och vilka konsekvenser de får. Analysen gjordes med
undersökningsmodellen som grund. Vidare analyserades likheter och skillnader i fallen,
de jämfördes med optionsprogrammens utformning och företagens bakomliggande
faktorer samt relaterades till referensramen. På detta sätt nådde jag en djupare förståelse
för vad införandet av ett optionsprogram kan innebära. Undersökningsmodellen
kompletterades under analysfasen för att bättre illustrera vilka faktorer som påverkar
konsekvenserna av införandet av ett optionsprogram.
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3. OPTIONER

Kapitel 3 inleder den teoretiska referensramen med en beskrivning om vad optioner
innebär. Olika kategorier av optioner beskrivs och sätts i relation till varandra. För att få
en större förståelse för vad optioner innebär beskrivs vidare vilka faktorer som påverkar
optionens värde. I anslutning till diskussionen om hur optioner värderas är det också
intressant att studera hur innehavaren respektive utställaren beskattas för optionerna.

3.1 Bakgrund

Enligt Nationalencyklopedin (1994) betyder ordet option valfrihet. I ekonomiska
sammanhang anges att en option betyder en rätt, men inte en skyldighet att köpa eller
sälja en viss egendom till ett visst pris vid eller före en viss tidpunkt.
(Nationalencyklopedin, 1994) I lagtexten finns en definition av en option som lyder:

”Med option avses en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja tillgångar
eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas ut på grundval av
ändringar i ett kursindex eller liknande.”

Källa:1 kap. 4§ 7 lagen 1992:543 om börs- och clearingverksamhet

Optioner innebär, som nämns i definitionerna, en rätt att antingen köpa eller sälja
tillgångar och benämns köpoptioner respektive säljoptioner. Optionsprogram för anställda
bygger på köpoptioner varför säljoptionerna inte kommer att diskuteras vidare.

Den underliggande egendomen för en option kan avse aktier, valuta, index etc.
Avhandlingen kommer fortsättningsvis att avse aktieoptioner då det är den här typen som
är aktuella vid optionsprogram till anställda.

Handel med aktieoptioner startade för första gången på en organiserad marknad 1973.
(Hull, 1997) I Sverige startade handeln med standardiserade optioner 1985.
Standardiserade optioner innebär att lösenprisnivåer och löptider är bestämda, vilket i sin
tur möjliggör en kontinuerlig handel och prissättning. (Ljungström & Rothfeldt, 1986)
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Kapitlet om optioner har delats in i fyra avsnitt:

• 3.2 Viktiga begrepp
• 3.3 Optionskategorier
• 3.4 Värdering av optioner
• 3.5 Beskattning av optioner

3.2 Viktiga begrepp

Nedan definieras några centrala begrepp som kommer att användas i den fortsatta
diskussionen om optioner och optionsprogram.

Figur 3.1: Viktiga begrepp
Lösenpris Det pris som optionsinnehavaren skall betala om

optionen utnyttjas.
Optionspremie Det pris som betalas för en option.

Löptid Den tid som löper från det att optionen ställs ut till
optionens förfallodag.

Lösendag Optionens förfallodag

Optionsinnehavare Optionsinnehavaren har en rättighet, men inte en
förpliktelse, att köpa aktier till ett visst pris.

Optionsutställare Motparten till innehavaren kan kallas optionsutställare
och denne är till skillnad från innehavaren skyldig att vid
anfordran fullgöra sin del av avtalet, d v s köpa den
underliggande egendomen till det förutbestämda priset.

”In-the-money” Om marknadspriset på aktierna överstiger lösenpriset
är det lönsamt att lösa in optionen och de kallas ”in-the-
money-options”.

”Out-of-the-money” Om lösenpriset är högre än marknadspriset på de
underliggande aktierna är det ej lönsamt att lösa in
optionerna och de kallas ”out-of-the-money-options”.

Källa: Hull (1997) och Ljungström & Rothfeldt (1986)
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3.3 Optionskategorier

Olika typer av optioner förekommer på marknaden. De olika typerna skiljer sig på olika
aspekter och för att tydliggöra skillnaden dem emellan visar figur 3.2 vilka hur de olika
typerna kan klassificeras.

Figur 3.2: Optionskategorier
Optionskategorier

Villkor för inlösen • Europeiska optioner
• Amerikanska optioner

Optionstyper • Köpoptioner
• Teckningsoptioner
• Syntetiska optioner
• (Konvertibler)

Skattemässiga typer • Personaloptioner
• Ej Personaloptioner

Nedan beskrivs optionerna utifrån denna indelning i villkor för inlösen, optionstyper och
skattemässiga typer.

3.3.1 Villkor för inlösen

I den första kategorin, villkor för inlösen, kan två typer av optioner diskuteras:

• Europeiska optioner
• Amerikanska optioner

Europeiska optioner kan endast lösas in på förfallodagen, medan amerikanska optioner
innebär att inlösen kan ske under hela löptiden. Termerna amerikanska och europeiska
kan inte associeras med var optionerna handlas utan det finns exempelvis europeiska
optioner på den amerikanska marknaden. (Hull, 1997)
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3.3.2 Optionstyp

När det gäller typer av aktieoptioner diskuteras främst tre huvudtyper i litteraturen (se
t ex Andersson & Bratteberg, 2000, Hull, 1997 och Redhead, 1997). Vidare kommer även
konvertibler att behandlas, eftersom de är relevanta i den fortsatta diskussionen om
optionsprogram för anställda. Följande typer kommer att beskrivas:

• Köpoptioner
• Teckningsoptioner
• Syntetiska optioner
• Konvertibler

3.3.2.1 Köpoptioner

Köpoptioner kan sägas vara grunden för andra aktierelaterade optioner. Bland de
standardiserade optionerna är köpoptionen också den vanligaste. (Andersson &
Bratteberg, 2000) Beskrivningen av köpoptionen kommer vara något utförligare än för de
andra typerna, vilket beror på att grunden är densamma för teckningsoptionerna och de
syntetiska optionerna.

En köpoption ger innehavaren rätten att köpa en aktie till lösenpriset. Utställaren är
däremot skyldig att sälja aktier till lösenpriset när denne påkallar sin rätt. Innehavaren
brukar normalt betala en optionspremie för att erhålla köpoptionen. När det gäller
optioner som ställs ut till anställda är detta dock inte alltid fallet, vilket kommer att
diskuteras vidare i avsnitt 3.3.3.

Innehavaren av köpoptionen har möjlighet att göra en obegränsad vinst, medan förlusten
är begränsad. Förlusten begränsas nämligen till den premie som betalats för att erhålla
optionen. (Ljungström & Rothfeldt, 1986) För onoterade bolag, vars aktier inte är föremål
för handel på en börs eller en auktoriserad marknadsplats krävs att en värdering
genomförs på inlösendagen. (Andersson & Bratteberg, 2000)

Figur 3.3 illustrerar när en köpoption visar vinst respektive förlust på och före
lösendagen. Köpoptionen har ett så kallat realvärde om lösenpriset understiger
marknadsvärdet på aktierna. Optionen kallas då ”in-the-money-option”. En option vars
lösenpris överstiger marknadsvärdet kallas ”out-of-the-money-option” och en option vars
lösenpris motsvarar marknadsvärdet kallas ”at-the-money-option”. På lösendagen är
optionens premie lika med realvärdet. Tiden före lösendagen brukar däremot optionen
vara värd mer än realvärdet, då optionen innehar ett tidsvärde. Tidsvärdet kan sägas vara
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ett slags förväntansvärde som också inkluderar räntekostnaden för att finansiera den
aktuella egendomen. Tidsvärdet sjunker ju närmre lösendagen det är, för att vara noll på
lösendagen. (Ljungström & Rothfeldt, 1986) Den helstreckade linjen i figur 3.3 visar hur
resultatet ser ut på lösendagen när tidsvärdet som ovan nämndes är noll. Den streckade
linjen visar däremot optionens värde innan inlösen, vilken ligger ovanför den
helstreckade linjen eftersom tidsvärdet tillkommer. Anledningen att optionen inte
uppvisar vinst förrän en bit efter att aktiepriset överstiger lösenpriset är att kostnaden för
optionspremien måste beaktas. (Redhead, 1997)

Figur 3.3: Vinst-/förlustprofil för en köpoption

Källa: Redhead (1997) s. 156

3.3.2.2 Teckningsoptioner

Skillnaden mellan teckningsoptioner och de ovan beskrivna köpoptionerna är att
teckningsoptioner innebär att optionsinnehavarna har en rätt att teckna nyemitterade
aktier. Innehavaren av optionen kan således kräva att bolaget ökar sitt aktiekapital.
(Hansson, 1994) Genom att aktiekapitalet ökar uppstår en så kallad utspädningseffekt för
de gamla aktieägarna då företagsvärdet skall fördelas på fler aktier.

Enligt svenska regler kan en teckningsoption endast emitteras med ett skuldebrev, vilket
tillsammans vanligen benämnes förlagslån. Beslut om att emittera ett förlagslån skall
fattas av aktieägarna på bolagsstämma. (Andersson & Bratteberg, 2000)

På lösendagen

Vinst/förlust

Aktiepris

Lösenpris

+

_

Före lösendagen
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3.3.2.3 Syntetiska optioner

Syntetiska optioner skiljer sig från köpoptioner och teckningsoptioner då de inte ger en
rätt till inlösen av aktier utan rättigheten avser ett kontantbelopp motsvarande
aktiekursen. I Aktiemarknadsnämndens uttalande 1994:6 finns följande definition:

”Optionen ger innehavaren rätt att vid en framtida tidpunkt (optionens slutdag) erhålla
ett kontantbelopp vars storlek beror på kursen på slutdagen för en aktie i det bolag som
utfärdar optionen”

Källa: FARs samlingsvolym (2001[b]) s.855

3.3.2.4 Konvertibler

I Nationalencyklopedin betyder ordet konvertibel föränderlig. Ett konvertibelt skuldebrev
är utgivet av ett företag till en viss bestämd kurs. Konverteringen av skuldebrevet mot
aktier kan i allmänhet göras efter en viss framtida tidpunkt. Det konvertibla skuldebrevet
kan därför ses som ett mellanting mellan aktier och lån. Konvertiblerna löper oftast med
en lägre ränta än ett vanligt obligationslån, vilket skall kompenseras av värdestegringen
vid konverteringen. Risken kan sägas vara lägre än för aktier eftersom konvertibeltagaren
får tillbaka skuldebrevets nominella belopp om konverteringen uteblir.
(Nationalencyklopedin, 1994)

3.3.2.5 Sammanfattning optionstyper

I tabellen nedan sammanställs vad de olika typerna av optioner får för effekt för bolagen i
samband med att optioner ges ut till anställda med avseende på utspädning,
ägarförändringar samt inverkan på resultatet.

Figur 3.3: Optionstypernas egenskaper
Figur 3.4: Optionstypernas egenskaper

Typ av
option

Kan medföra
utspädning av

ägandet

Kan ge
delägarskap

Påverkar
företagets

resultat
Köpoptioner Nej Ja Nej

Tecknings-
optioner

Ja Ja Nej

Syntetiska
optioner

Nej Nej Ja

Konvertibler Ja Ja Nej
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3.3.3 Skattemässig typ

En annan kategorisering av optioner är indelningen som kan göras efter vilken
skattemässig behandling optionerna föranleder. Följande två typer är avgörande för hur
optionerna kommer att beskattas för både innehavaren och utställaren:

• Personaloptioner
• Ej personaloptioner

År 1998 infördes nya skatteregler avseende optioner till anställda och den skattemässiga
definitionen av personaloptioner infördes. Personaloptioner kännetecknas av att de ej kan
sägas utgöra ett värdepapper i skatterättslig bemärkelse. (Andersson & Bratteberg, 2000)
Begreppet värdepapper finns dock inte definierat i skattelagstiftningen. Bedömningen får
därför göras från fall till fall. Den viktigaste omständigheten torde vara överlåtbarheten
(Rundfelt, 2001). Enligt den skattemässiga definitionen är en personaloption en rättighet
som enbart riktar sig till anställda inom ett företag eller en företagsgrupp. Rättigheten
består i att den anställde erhåller en rätt att under vissa förutsättningar i framtiden
förvärva aktier till ett i förväg bestämt pris. Personaloptioner kännetecknas av att de är
förenade med förfoganderättsinskränkningar, till exempel att de inte får överlåtas eller
pantsättas och att de kan utnyttjas först efter en viss kvalifikationstid. Om den anställde
slutar sin anställning förfaller vanligtvis personaloptionen. Enligt Riksskatteverket (2000)
utmärker personaloptionerna sig vanligtvis på följande sätt:

• att de anställda förvärvar optionerna utan kostnad
• att optionerna har lång löptid
• att optionen förfaller om anställningen upphör
• att optionerna inte får överlåtas
• att optionerna inte kan utnyttjas omedelbart utan måste intjänas under en viss

kvalifikationstid

Personaloptioner kan således utgöras av någon av alla de tidigare nämnda optionstyper
såsom köpoptioner, teckningsoptioner eller syntetiska optioner, men att inskränkningarna
medför att optionen klassificeras som en personaloptionen enligt skattemässiga regler.

En sammanfattning av avsnitt 3.3.2 och 3.3.3 görs i figur 3.5 för att tydliggöra relationen
dem emellan. Figuren visar att personaloptioner kan omfatta olika typer av optioner, då
det endast är en skattemässig kategorisering av optioner.
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Figur 3.5: Relationen mellan optionstyper och skattemässiga typer av optioner

Optionstyp
Skatte-
mässig
typ

Köp-
optioner

Tecknings-
optioner

Syntetiska
optioner

Konvertibler

Personal-
optioner

Ej personal-
optioner

3.4 Värdering av optioner

Ljungström & Rothfeldt (1986) pekar på att möjligheten med optioner är att optionen i
sin avtalskonstruktion är ensidig och att den är ett asymmetriskt riskinstrument. Med
asymmetri menas att optionen ger en rätt, men inte en skyldighet. På detta sätt kan
riskerna begränsas medan möjligheterna behålls obegränsade. Hull (1997) betonar också
optionens fördel gentemot att inneha den underliggande egendomen. Köpoptionen ger en
försäkran mot att aktiepriset faller under lösenpriset. Vidare är det mer förmånligt ju
senare aktierna måste betalas, då pengarna kan placeras och ge avkastning under tiden.

En fördel som brukar nämnas med optioner är den så kallade hävstångseffekten.
Hävstångseffekten är den procentuella värdeutveckling en option får när den
underliggande egendomen ökar i värde. Optionens procentuella avkastning jämförs med
den avkastning som man hade fått vid en investering i de underliggande aktierna.
(Andersson & Bratteberg, 2000) Optionernas nackdel är dock att de är mer riskfyllda än
aktier. Optionernas värde stiger om aktiekursen stiger, men omvänt så faller de relativt
sett mycket mer än aktierna vid kursfall. (Hansson, 1994)

Nedan diskuteras först vilka komponenter som påverkar värdet på optioner. Därefter
diskuteras den vanligaste metoden för att värdera optioner, Black-Scholes-metoden.
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3.4.1 Optionpriskomponenter

Gemensamt för de beskrivna optionstyperna är att de är beroende av en underliggande
tillgångs framtida värde. Premien för en option bestäms till det ovan beskrivna realvärdet
med tillägg för tidsvärdet. Realvärdet antar noll som minsta värde. I princip kan
köpoptionens premie inte falla under realvärdet, då det hade inneburit en vinst att köpa
optionen och omedelbart därefter lösa in den. Att bestämma tidsvärdet är mer komplicerat
och påverkas av flera olika komponenter som tillsammans påverkar värdet på optionen.
(Ljungström & Rothfeldt, 1986) För att få en förståelse för hur optionens pris bestäms
kommer följande komponenter att diskuteras då de alla påverkar optionens värde.

• Pris för den underliggande egendomen
• Lösenpris
• Volatilitet
• Löptid
• Riskfri ränta
• Utbetalningseffekter

3.4.1.1 Pris för den underliggande egendomen

Värdet på förfallodagen är enkelt att beräkna då det endast består av ett realvärde. Är
aktiepriset för en köpoption lägre än lösenpriset förfaller optionen värdelös. Är aktiepriset
högre får optionsinnehavaren tillbaka skillnaden mellan aktiepris och lösenpris.
Värdering av optioner före lösendag påverkas däremot av fler komponenter då de även
innefattar ett tidsvärde. Priset på aktien påverkar köpoptionen så att värdet stiger med ett
ökat aktiepris.

3.4.1.2 Lösenpris

Lösenpriset påverkar värdet genom att köpoptionsvärdet stiger ju lägre lösenpriserna är.
Lösenpriset tillsammans med aktiepriset utgör en viktig gräns för värdet på optionen.
Skillnaden mellan aktiepris och lösenpris utgör det lägsta priset för vilket optionen kan
handlas.

3.4.1.3 Volatilitet

Volatiliteten (prisrörligheten) i den underliggande aktien påverkar optionsvärdet före
förfallodagen. Om priset på den underliggande egendomen inte kan variera saknar
optionen värde eftersom optionen inte ger någon skyddseffekt. Vid en hög prisrörlighet
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finns det däremot möjligheter till vinster om prisutvecklingen är gynnsam. Är
prisrörligheten mindre är sannolikheten lägre att vinsten blir hög. Utvecklas priset på den
underliggande egendomen negativt begränsas förlusten till optionspremien. En option
med högre prisrörlighet har således ett högre värde förutsatt att optionerna i övrigt är
identiska.

3.4.1.4 Löptid

Löptiden är en annan komponent som påvekar värdet på optioner. En option med lång
återstående löptid har längre tid på sig att utvecklas i positiv riktning, eftersom
möjligheten för aktien att utvecklas i positiv riktning är större. Optioner med lång
återstående löptid har således ett högre värde.

Hull (1997) påpekar att det inte är säkert att en europeisk option blir mer värd ju längre
löptiden är. En europeisk option med en lång återstående löptid kan vara värd mindre än
en europeisk option med kortare löptid om exempelvis en stor utdelning förväntas före
den långa optionen kan lösas in. I detta fall kan det vara möjligt att priset på aktien
sjunker efter utdelningen vilket påverkar optionens värde.

3.4.1.5 Riskfri ränta

Den riskfria räntan medtages som en påverkande komponent då en köpoption kan ses
som ett alternativ till att placera i den underliggande aktien. Det är således någon annan
som finansierar aktierna under optionens löptid. Optionsinnehavaren kan placera sitt
kapital i alternativa tillgångar, som exempelvis den riskfria räntan. Köpoptionens värde
stiger därför med en ökande riskfri ränta.

3.4.1.6 Utbetalningseffekter

Då köpoptionsinnehavaren ej äger aktien erhålls ingen utdelning under optionens löptid.
Efter en utdelning sker vanligtvis en värdenedgång i aktien motsvarande utdelningen,
vilket innebär en värdenedgång för köpoptionsinnehavaren. I figur 3.6 sammanfattas hur
en ökning respektive en minskning av optionspriskomponenterna påverkar köpoptionens
värde.
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Figur 3.6: Optionspriskomponenter 
Optionspris-
komponent

Förändrings-
riktning

Options-
pris

Pris för den underliggande
egendomen

Lösenpris

Volatilitet

Löptid

Riskfri ränta

Utdelning

Källa: Ljungström & Rothfeldt (1986) s.72

3.4.2 Black-Scholes-modellen

Den vanligaste metoden för att värdera optioner är genom att använda sig av den så
kallade Black-Scholes-modellen (se t ex Redhead 1997 och Abowd & Kaplan 1999).
Black-Scholes-modellen tar hänsyn till ovan nämnda optionspriskomponenter, pris för
den underliggande egendomen, lösenpris, volatilitet, löptid, ränta och utbetalningseffekter
(Black & Scholes, 1973). En svårighet är att volatiliteten ska bygga på framtida
prisrörlighet, vilket kan vara svårt att uppskatta. Historiska data kan endast användas till
hjälp för beräkningen om man tror att den framtida prisrörligheten väl kommer att
avspegla den historiska. (Ljungström & Rothfeldt, 1986) Enligt Redhead (1997) finns det
två metoder för att bedöma framtida volatiliteten. Den ena metoden baseras på historiska
prisförändringar och den andra metoden baserar sig på faktiska optionspriser. Den senare
metoden innebär att volatiliteten beräknas baklänges med hjälp av Black-Scholes-
modellen där faktiska optionspriser sätts in i formeln. För nystartade eller onoterade
företag kan det vara svårt att uppskatta framtida volatiliteten, då det inte finns historiska
data att observera eller några noterade aktiepriser.
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Enligt en dom i Länsrätten (mål nr 4778-98) framkom att Skattemyndigheten använder
sig av Black-Scholes-modellen vid värderingar av optioner. (Andersson & Bratteberg,
2000) Detta innebär att Black-Scholes-modellen kan tillämpas vid uppskattningen om ett
förmånsvärde föreligger när personalen erhåller optioner av värdepapperskaraktär.

3.5 Beskattning av optioner i Sverige

För att bedöma värdet av en option för innehavaren respektive utställaren är det även
intressant att studera beskattningskonsekvenserna. Från innehavarens perspektiv är det av
intresse vid vilken tidpunkt beskattningen sker och vilken skattesats som används. Även
utställaren påverkas av de skattemässiga konsekvenserna, dels i form av att
optionspremierna skall beskattas och dels i form av att sociala avgifter kan behöva betalas
när det gäller optioner som riktar sig till personalen. Nedan redogörs närmare för hur de
båda parterna påverkas av de skattemässiga reglerna för optioner.

3.5.1 Innehavaren

Beskattningen av optioner påverkas av om optionerna är att hänföra till värdepapper eller
om de går att hänföra till personaloptioner. Klassificeras optionerna som värdepapper
sker beskattningen i inkomstslaget kapital med 30% för fysiska personer i Sverige.
Avgörande för bedömningen är, som nämndes ovan, optionens överlåtbarhet. Kan
optionen inte överlåtas fritt eller är den beroende av anställningsförhållandet är den inget
värdepapper och beskattning sker som inkomst av tjänst, med en skattesats på mellan
cirka 30-50%, vid lösentidpunkten.

Är optionen att betrakta såsom ett värdepapper sker beskattningen av optionen vid
försäljningen av aktierna eller vid en eventuell försäljning av själva optionerna. Resultatet
beskattas som inkomst av kapital. Om optionerna ges till anställda i bolaget utan att
marknadsvärde betalas skall mellanskillnaden mellan marknadsvärde och erlagd premie
beskattas som lön, då det anses vara en förmån. För innehavaren finns det tre alternativ
för att avsluta optionsaffären, kvittning, lösen och förfall. Vid försäljning av optionen
(kvittning) skall innehavaren reavinstbeskattas. Utnyttjas rättigheten att köpa eller sälja
aktier skall premien läggas till anskaffningskostnaden. Är optionen värdelös får premien
dras av i inkomstslaget kapital. (Riksskatteverket, 2000)
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3.5.2 Utställaren

Bedömningen av om optionen är att betrakta som värdepapper eller som lön påverkar
även utställaren. Det utställande företaget måste betala sociala avgifter om optionen
klassificeras som en personaloption. För optioner som klassificeras som värdepapper
måste utställaren betala sociala avgifter på den eventuella mellanskillnaden för den
betalda premien och en beräknad marknadsmässig premie.

Understiger premien för optionen marknadsvärde måste utställaren även betala sociala
avgifter på mellanskillnaden.

Vinst eller förlust som uppkommer genom kvittning, lösen eller förfall skall
reavinstbeskattas. Om optionens löptid är högst ett år inträder skattskyldighet för vinst
respektive avdragsrätt för förlust det år utfärdaren frigörs från sina åtaganden. Om
optionens löptid är längre än ett år skall erhållen premie beskattas det år optionen
utfärdas. Vid lösen av en köpoption säljer utfärdaren egendom till innehavaren av
optionen. Reavinstbeskattning av försäljningen skall då ske.

Om optionens löptid är högst ett år, skall premien för optionen alltid läggas till
försäljningspriset för egendomen. Detta innebär att vinsten/förlusten på optionsaffären
ingår i reavinstberäkningen för den underliggande egendomen. Eventuell förlust på
lösentransaktionen blir på så sätt fullt kvittningsbar mot den erhållna premien. Om
optionens löptid är längre än ett år skall premien för optionen bara ingå i
reavinstberäkningen för den underliggande egendomen om lösen sker under samma
kalenderår som optionen utfärdats.

De skattemässiga effekterna beror sammanfattningsvis på om optionen uppfyller
kriterierna för att vara ett värdepapper samt löptiden på optionen. (Riksskatteverket,
2000). En sammanställning av de skattemässiga konsekvenserna för innehavaren
respektive utställaren visas i figur 3.7.
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Figur 3.7: Beskattning av optionsprogram
Innehavaren Utställaren

Optionstyp Premie Utnyttjande Premie Utnyttjande
Köpoptioner
(ej personaloptioner)

Premie förmåns-
beskattas för del
understigande
marknadsvärde.

Beskattas i kapital Sociala avgifter
betalas på ev
förmånsvärde.

Reavinst/reaförlust
beskattas.
Vid återköp av egna
aktier sker ingen
beskattning.

Teckningsoptioner
(ej personaloptioner)

Premie förmåns-
beskattas för del
understigande
marknadsvärde.

Beskattas i kapital Sociala avgifter
betalas på ev
förmånsvärde.

Ingen beskattning.
Emissionskostnader
är avdragsgilla.

Syntetiska
optioner
(ej personaloptioner)

Premie förmåns-
beskattas för del
understigande
marknadsvärde.

Beskattas i kapital Sociala avgifter
betalas på ev
förmånsvärde.

Reavinst/reaförlust
beskattas.

Personaloptioner Ingen
förmånsbeskattning.

Beskattas som
inkomst av tjänst

Inga sociala avgifter
betalas vid
utgivandet.

Sociala avgifter
betalas.

Källa: Riksskatteverket (2000) och Andersson & Bratteberg (2000)
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4. OPTIONSPROGRAM FÖR ANSTÄLLDA

I kapitel 3 behandlades innebörden av en option, vad det finns för optioner och hur
värderingen av dessa påverkas. I kapitel 4 övergår diskussionen till att endast behandla
optioner som ges av företag till anställda i form av så kallade optionsprogram.
Optionsprogrammens motiv, utformning och konsekvenser diskuteras. Kapitlet avslutas
med en undersökningsmodell som utgör grunden för den empiriska studien.

4.1 Bakgrund

Optionsprogram för anställda innebär att anställda erbjuds optioner i det företag de
arbetar. Optionerna kan, som redogjordes för i kapitel 3, skilja sig beroende på vilken typ
av option som optionsprogrammet bygger på, vilken löptid och om den kan lösas in under
löptiden eller om den är en så kallad europeisk option. Vidare är den skattemässiga
behandlingen av optionen av betydelse för både utställare och innehavare.

Optionsprogram har ökat betydligt de senaste åren. Hall (1999) exemplifierar
utvecklingen i USA med att en VD i genomsnitt har ökat sina optioners värde från
155 000 dollar till 1,2 miljoner dollar mellan 1980 och 1994. För de största amerikanska
börsnoterade bolagen utgör värdet av personaloptioner till ledande befattningshavare en
större del än bonus och löner tillsammans och över 90% av dessa företags VD:ar innehar
personaloptioner. Ursprungligen riktade sig optionsprogrammen främst till
företagsledningen, men målgruppen blir nu allt bredare. En uppskattning av NCEO
(2000) är att 7-10 miljoner anställda i USA innehar optioner. Enligt en undersökning av
US Federal Reserve Board där 450 företag undersöktes hade cirka 33% optionsprogram
som riktade sig till en stor del av personalen och 37% av dessa hade utvidgat
optionsprogrammet de senaste två åren. (NCEO, 2000)

Den bakomliggande orsaken till att optionsprogram införs är antagandet om att de ökar
värdet för aktieägarna (NCEO, 2000). Det finns empiriska undersökningar gjorda på
sambandet mellan införande av optionsprogram och aktiekurs som visar på motsägande
resultat. Två ofta citerade undersökningar är gjorda av Jensen & Murphy (1990) och Hall
& Liebman (1998).

Jensen & Murphy (1990) hittade ett svagt samband mellan aktievärde och incitament till
chefer. Chefernas ersättning ökade 3,25 dollar för varje 1 000 dollars förändring i
aktieägarvärde. I en senare undersökning av Hall & Liebman (1998) var sambandet
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mycket starkare, 25,11 dollar för varje 1 000 dollars förändring i aktieägarvärde. Hall &
Liebman anser att en förklaring är att Jensen & Murphy-studien baserades på data från
perioden 1969 till 1983. Undersökningen omfattade således ej utvecklingen av utgivandet
av personaloptioner som skedde mellan 1980 och 1990. Hall & Liebman påpekar också
att sambandet ser svagt ut i relativa termer, men att förändringarna i optionernas värde i
absoluta tal är stora. Detta beroende på att företagen är så stora att normala variationer i
aktievärdet innebär stora förändringar för den enskilde optionsinnehavaren.

Optionsprogram är en kontroversiell fråga som har kritiserats för att ge för rika chefer
och att incitamentet har litet samband med företagets prestation. Vissa motståndare menar
till och med att optionsprogram leder till ett mer kortsiktigt tänkande. (Hall, 2000) En
anledning till diskussionen kan vara att optioner upplevs vara ett komplicerat instrument
både för utgivarna och för mottagarna. Hall påpekar att kritiken är obefogad, men menar
att okunskapen om optioner kan leda till att fel typ av optionsprogram införs.

Denna avhandling kommer som nämndes i kapitel 1 ej att behandla optionsprogrammens
påverkan på aktiekursen. En intressant fråga är dock på vilket sätt optionsprogrammen
ökar företagets värde. För att få en uppfattning om varför optionsprogram införs och vad
de innebär för företaget och de anställda har referensramen delats in i följande avsnitt:

• 4.2 Motiv till optionsprogram
• 4.3 Utformning av optionsprogram
• 4.4 Konsekvenser av optionsprogram

4.2 Motiv till optionsprogram

För att skapa en djupare förståelse för hur optionsprogram kan påverka ett företags värde
behandlas vilka motiv bakom optionsprogram som diskuterats i litteraturen. Även
konvertibelprogram har behandlats då det visade sig förekomma i svenska bolag.

Anell (1989), som har studerat konvertibelprogram i svenska bolag under 1980-talet,
grupperar motiven till att sprida ägandet till bolagets personal i tre motiv:
effektivitetsmotiv, kapitalförsörjningsmotiv och ägarskiftesmotiv.

Med effektivitetsmotiv menas att bolaget antas drivas mer effektivt om de anställda
tillhör ägarkretsen. Kapitalförsörjningsmotiv och ägarskiftesmotiv antas vara av större
betydelse för mindre bolag som planerar att börsnoteras. Anell (1989) nämner också att
ett motiv som inte diskuteras så ofta är att ägarspridning till anställda kan ses som ”en
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billig lösning” när det gäller att belöna de anställda ekonomiskt. En enkätundersökning
gjordes 1988 om ägarspridning i svenska börsföretag. Undersökningen visade att det
viktigaste motivet för ägarspridning var att skapa engagemang för företaget bland de
anställda. Ett annat ofta angivet motiv var att skapa samhörighet. Att ge de anställda del i
företagets värdetillväxt nämndes också som ett motiv. (Anell, 1989) Sörensson (1993)
som också har studerat konvertibler hos svenska företag kom fram till att de vanligaste
motiven för att ge ut konvertibler till anställda är att stimulera de anställda, skapa
samhörighet, skapa förståelse för företagets mål samt behålla och locka till sig personal.
Vidare nämner han även att öka antalet ägare. På detta sätt kan företaget lättare uppfylla
kravet på antalet aktieägare inför en börsintroduktion.

De motiv för optionsprogram som diskuteras i litteraturen är främst att hänföra till vad
Anell kallar effektivitetsmotivet och omfattar att rekrytera och behålla personal samt att
verka som ett incitament. De motiv för att införa optionsprogram som diskuteras i
litteraturen har jag delat upp i fem kategorier enligt följande:

• 4.2.1 Personalmotiv
• 4.2.2 Incitamentsmotiv
• 4.2.3 Lönemotiv
• 4.2.4 Redovisningsmotiv
• 4.2.5 Skattemässiga motiv

4.2.1 Personalmotiv

Att erbjuda optionsprogram vid anställningsförfarandet kan vara ett sätt att locka till sig
personal. Optionsprogrammens möjlighet till värdeuppgång kan vara mer lockande för en
blivande anställd än en något högre lön. Newman & Waite (1998) anser att företaget på
detta sätt endast lockar till sig riskbenägna personer och exemplifierar påståendet med
Microsoft som genom att erbjuda optionsprogram vill locka till sig personer som är
intresserade av att ta risker för att passa in i deras innovativa företagskultur. Författarna
anser dock inte att optionsprogram är någon bra lösning för att rekrytera personal
eftersom de anställda måste acceptera lägre löner för att optionsprogram skall kunna
erbjudas. Det finns dock undersökningar som visat att företag som erbjuder de anställda
optionsprogram inte har kompenserat detta genom lägre löner (NCEO, 2000).

Newman & Waite (1998) anser att optionsprogram är ett bättre instrument för att behålla
personal än för att locka till sig ny personal. Genom att utforma optionsprogrammen med
långa löptider måste personalen stanna kvar i företaget för att kunna lösa in optionerna.
Enligt undersökningar är det större sannolikhet att de anställda, som arbetar i företag som
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betalar högre ersättning än genomsnittet, väljer att stanna kvar i företaget. På detta sätt
kan således optionsprogram leda till att företag som erbjuder de anställda en högre
ersättning i form av optionsprogram stannar kvar i bolaget. (NCEO, 2000)

Newman & Waite (1998) menar dock att det finns bevis för att anställda byter arbete för
att erhålla optioner med låga lösenpriser. Faran finns också för att de anställda passar på
att lösa in sina optioner om aktiekursen stiger rekordartat varvid den tilltänkta effekten
med optionsprogrammet uteblir (Holmquist & Wennberg 1995).

4.2.2 Incitamentsmotiv

I litteraturen är det främsta syftet för företag att erbjuda de anställda optioner att företaget
genom en bra incitamentsstruktur kan undkomma det så kallade agentproblemet. (se t ex
Hall & Liebman, 1998, Abowd & Kaplan, 1999 och NCEO, 2000)

Inom agentteorin studeras kontraktsrelationer mellan en uppdragsgivare och en
uppdragstagare. Uppdragstagaren skall utföra ett uppdrag för uppdragsgivarens räkning.
(Jensen & Meckling, 1976). Agentteorin har tillämpats på de problem som uppstår när
ägande och kontroll av företag separeras. Uppdragstagarna förväntas maximera sin egen
nytta, vilket kan stå i konflikt med aktieägarnas nytta. Uppdragsgivaren kan minska
denna avvikelse med hjälp av en passande incitamentsstruktur så att uppdragstagaren
agerar i uppdragsgivarens intresse samtidigt som den egna nyttan maximeras. Hall (1999)
menar att agentproblemet bäst undviks genom att koppla de anställdas ersättning med
aktieägarens värdeskapande. I stora företag är det svårt att motivera de anställda genom
aktier då de endast kommer att äga en liten del av det totala aktiekapitalet. Det allt
vanligare incitamentet i form av optioner har beroende av hävstångseffekten skapat ett
tydligare samband mellan ersättning och företagets prestation i form av kursutveckling.

Hall (2000) anser att det främsta motivet för att införa optionsprogram är att koppla ihop
belöning med företagets prestation. Anledningen till att emittera optioner och inte bara
aktier är att optioner ger en större hävstång. Hävstångseffekten kan uppstå eftersom att
fler optioner kan erhållas för samma pris som för en aktie.

Optioner kan sägas vara ett bra incitament för att cheferna skall tänka långsiktigt (Hall,
2000). Traditionella incitamentsprogram baseras ofta på det redovisningsmässiga
resultatet som mäter historiska siffror. Optionernas värde bygger däremot på aktiepriset
som är ett mått som ofta stämmer överens med de framtida diskonterade kassaflödena (se
t ex Copeland et al, 1996). För att undvika att chefer pressar upp vinsten på kort sikt kan
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löptiden förlängas. Vidare anser Hall (1999) att regler bör sättas upp i företaget över hur
många optioner som den anställda måste behålla.

Ett argument mot optionsprogram som ett incitament är att värdet på optionerna är
beroende av aktiekursen och denna beror inte bara på företagsledningen. Andra faktorer
som ränteläge, konjunkturer och flöden till börsen kan påverka aktiekursen minst lika
mycket (Holmquist & Wennberg, 1995). De anställdas möjligheter att påverka
optionernas värde kan också vara beroende av var i organisationen man befinner sig,
vilket diskuteras vidare i avsnitt 4.3.4.

4.2.3 Lönemotiv

För en del företag kan motivet till att erbjuda de anställda optionsprogram vara att de i en
expansionsfas inte är tillräckligt finansiellt starka för att betala ut höga löner. Detta kan
vara vanligt i nystartade företag som vill locka till sig kompetent personal, men saknar
likvida medel. Optionsprogrammen i dessa företag kan ju också bli extra värdefulla då
det finns en möjlighet att aktiepriset stiger långt över lösenpriset om företaget utvecklas i
positiv riktning. I NCEOs undersökning (2000) av optionsprogram som riktar sig till
merparten av de ställda (s k breda optionsprogram) visade det sig dock att det typiska
företaget inte är ett nystartat företag som betalar låga löner. Företag med breda
optionsprogram hade högre löner än andra företag innan optionsprogrammet infördes.
Efter optionsprogrammet sänktes inte lönerna, men däremot steg de inte i samma takt
som förut. Löneutvecklingen var däremot inte sämre än för andra företag utan
optionsprogram.

Hall & Liebman (1998) påpekar att en möjlig anledning till att personaloptioner blir allt
vanligare kan vara att det är lättare att ge ersättning i form av optioner än höga löner och
bonusar, då dessa ofta blir föremål för massmedial uppmärksamhet. De refererar till ett
exempel av Dial & Murphy (1995) som beskriver vilken uppståndelse som uppstod på
General Dynamics när höga bonusar delades ut för en ökning av aktiekursen. Denna
uppståndelse försvann när bonusarna ersattes av personaloptioner trots att utbetalningen
var ungefär densamma.

Huddart (1994) ser att ett möjligt motiv till att ersätta lönen med optioner är att det ger ett
bättre redovisningsmässigt resultat. Detta beror på att vissa optionsprogram redovisas
över det egna kapitalet, vilket utvecklas närmare i avsnittet nedan.
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4.2.4 Redovisningsmässiga motiv

Sättet att redovisa en utgift bör inte ha någon inverkan på företagets värde. I litteraturen
nämns dock redovisningsmässiga motiv bakom att optioner ges istället för lön (Huddart,
1994) samt att vissa typer av optioner väljs framför andra (Rappaport, 1999). Nedan
kommer därför en diskussion föras om huruvida optionsprogrammens
redovisningstekniska aspekter kan ha betydelse för företagets val att införa
optionsprogram samt vilken typ av optionsprogram som väljs.

Syntetiska optioner innebär att utställaren skall erlägga en kontant betalning istället för att
ge aktier i bolaget och därför uppkommer en kostnad för företaget. Enligt ett uttalande
från redovisningsrådet (FAR, 2000 [b]) ska premierna för de syntetiska optionerna
intäktsföras. De kostnader som företaget har påtagit sig i samband med utställandet av
optionerna skall kostnadsföras. Åtagandet skall värderas löpande och förändringar bokas
som en ökning eller minskning av personalkostnader. Ju bättre det går för företaget i form
av att aktiekursen stiger desto större kommer kostnaden för de syntetiska optionerna att
bli. När aktiekursen går ner minskar dock företagets åtagande och personalkostnaderna
minskar.

För andra typer av optionsprogram redovisas premieintäkten direkt i eget kapital
(överkursfonden) och påverkar därmed inte resultaträkningen. Vidare ska en upplysning
lämnas i not om optionsprogrammets utformning.

Bestämmelser för redovisning av konvertibla lån finns i redovisningsrådets
rekommendation RR 3 (FAR 2001 [c]). Låneskuldens storlek skall beräknas på basis av
en marknadsränta. Skillnaden mellan detta beloppet och det uppburna beloppet förs till
reservfonden som överkurs på de aktier som kan komma att utfärdas vid konverteringen.

Hur personaloptioner skall redovisas är ännu oklart. Det normala torde vara att företaget
varken redovisar optionsvärdet eller den värdeökning som tillkommer den anställde som
kostnad. (Rundfelt, 2001)

Som synes har optionsprogram andra redovisningsmässiga konsekvenser än en
löneutbetalning. Liksom vanlig lön och bonus leder de syntetiska optionerna till en
påverkan av resultaträkningen i form av att premierna intäktsförs och de framtida
utbetalningarna kostnadsförs. Övriga optionstyper har däremot en inverkan på
balansräkningen i form av att optionspremierna bokas mot eget kapital och inlösen av
optionerna innebär en nyemission eller att återköpta egna aktier ges ut alternativt att en
aktieägare ger sina aktier till optionsinnehavarna.
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4.2.5 Skattemässiga motiv

I kapitel 3 redogjordes för vilka skattemässiga konsekvenser som gäller för utställare
respektive innehavare av optioner. Mc Whirther (1993) nämner att alla beslut inom
området måste beakta skattemässiga konsekvenser.

”One of the main differences between decision making at the end of the twentieth century
and decision making at the end of the nineteenth century is the fact that every decision
has to be made today with the tax consequences taken into account.”

Källa: Mc Whirter (1993)

Om optionerna kan klassificeras som värdepapper finns en skattefördel för både utställare
och innehavare. Utställaren undgår att betala sociala avgifter och innehavaren får beskatta
sin reavinst med den lägre skattesatsen som inkomst av kapital. I litteraturen nämns
därför skattemässiga fördelar som ett syfte med optionsprogrammen (se t ex Mc Whirter,
1993 och Andersson & Bratteberg, 2000).

För utställaren blir dock inte kostnaden avdragsgill såsom fallet varit om företaget valt att
ge de anställda vanlig lön. Teckningsoptioner medför som tidigare nämndes ingen
kostnad för företaget. Programmet för dock med sig en del så kallade direkta och
indirekta kostnader. De direkta kostnaderna i form av emissionskostnader (arvoden till
jurister och konsulter, prospektkostnader och andra utgifter som hör direkt till
emissionen) är avdragsgilla trots att de flesta svenska företagen redovisar
emissionskostnader som en reduktion av det influtna beloppet. Nettobeloppet redovisas
sedan som en ökning av eget kapital. De indirekta kostnaderna för teckningsoptioner är
den så kallade utspädningseffekten, vilket innebär att värdet per aktie kommer att sjunka
om optionerna löses in. Dessa kostnader påverkar dock ej företagets avdragsrätt.

De optioner som skattemässigt benämns personaloptioner har sämre beskattningsmässiga
konsekvenser än övriga optionsprogram, vilket beror på att sociala avgifter måste betalas
på skillnaden mellan marknadsvärdet på optionen och lösenpriset. Positivt är dock att
inga sociala avgifter måste erläggas vid erhållandet av optionen och att den anställda inte
behöver betala någon skatt. (Andersson & Bratteberg, 2000)

För innehavaren av konvertibla skuldebrev sker beskattningen av den erhållna räntan som
inkomst av kapital. Konverteringen till aktier utlöser inte någon beskattning.
Anskaffningskostnaderna för konvertiblerna består av kostnaden för att förvärva
skuldebrevet samt eventuella andra inköpskostnader. (Andersson & Bratteberg, 2000)
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4.3 Utformning av optionsprogram

Företagets motiv för att införa optionsprogram kan i sin tur ha en inverkan på hur
optionsprogrammet utformas. Optionsprogrammets utformning kommer att diskuteras
utifrån följande faktorer:

• 4.3.1 Optionstyp
• 4.3.2 Lösenpris
• 4.3.3 Löptid
• 4.3.4 Målgrupp
• 4.3.5 Tilldelningens storlek

4.3.1 Optionstyp

I litteraturen kring optionsprogram utgör köpoptioner, teckningsoptioner och syntetiska
optioner de tre mest diskuterade optionstyperna. I Sverige är även konvertibelprogram för
anställda, s k personalkonvertibler, vanligt förekommande. Vid utformningen av
optionsprogram är det vidare av intresse om optionerna skall utformas som vad som
enligt den skattemässiga indelningen i optioner kallas personaloptioner eller om de skall
utformas som vad som kan kallas värdepapper.

4.3.1.1 Köpoptioner

Köpoptioner kan ställas ut på två sätt i samband med att de ges ut vid optionsprogram till
personalen:

• Återköp av egna aktier
• En aktieägare ställer ut optioner

Återköp av egna aktier är endast tillåtet för marknadsnoterade bolag. Återköp av egna
aktier ska bokas över det egna kapitalet, vilket innebär att det inte uppkommer någon
kostnad i bolagets resultaträkning. Den andra metoden, som innebär att en aktieägare
ställer ut optionerna, påverkar inte företagets redovisning på något sätt. Figur 4.1 visar
hur transaktionen går till när en aktieägare ställer ut optioner. (Andersson & Bratteberg,
2000)
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Figur 4.1: Utfärdande av köpoptioner

Aktieägare

Aktiebolag Anställda

(1) Köpoptioner

(2) Optionspremie

(3) Försäljning

Källa: Andersson & Bratteberg (2000) s.76

(1) Ägaren utfärdar köpoptioner till de anställda med sina egna aktier som underliggande
egendom.

(2) De anställda betalar en premie för optionerna och blir därmed optionsinnehavare.
(3) De anställda begär lösen om marknadspriset överstiger lösenpriset och optionsutfärdaren blir

skyldig att sälja aktierna.

4.3.1.2 Teckningsoptioner

I samband med att teckningsoptioner ges ut till anställda är ett vanligt sätt att ett
skuldebrev med optionsrätt emitteras till ett dotterbolag. Dotterbolaget avskiljer sedan
optionen från skuldebrevet, för att sedan överlåta optionen utan skuldebrevet till de
anställda. Anledningen är att teckningsoptioner, som nämndes i kapitel 3, endast kan
emitteras med ett skuldbrev. I aktiebolagslagen står inget om hur lågt nominellt belopp
som skuldebreven skall ha, vilket har inneburit att skuldebreven fått obetydliga nominella
belopp. Figur 4.2 visar hur utfärdandet av teckningsoptioner vid den ovan beskrivna så
kallade dotterbolagslösningen fungerar.
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Figur 4.2: Utfärdande av teckningsoptioner
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Källa: Andersson & Bratteberg (2000) s. 20

(1) Moderbolaget håller en bolagsstämma där det beslutas att emittera ett optionslån.
Moderbolagets emission är riktad till dotterbolaget, som erlägger emissionslikviden till
moderbolaget.

(2) Dotterbolaget avskiljer teckningsoptionerna från skuldebrevet och återfår därefter
lånebeloppet från moderbolaget.

(3) Dotterbolaget överlåter teckningsoptionerna till de anställda. De anställda erlägger en
betalning till dotterbolaget, som motsvarar vad dotterbolaget betalat till moderbolaget.

(4) I dotterbolaget finns det möjlighet att behålla teckningsoptioner i ett lager som kan användas
vid nyrekrytering.

(5) De anställda begär lösen av optionerna och erlägger den bestämda teckningskursen till
moderbolaget. När nyemissionen och registreringen av aktierna är klart får de anställda sina
aktier.

4.3.1.3 Syntetiska optioner

Syntetiska optioner innebär en kontant utbetalning istället för en inlösen mot aktier. I
samband med optionsprogram för anställda kan syntetiska optioner väljas om företaget
vill förhindra en utspädning av det egna kapitalet eller om företaget inte vill släppa in fler
ägare i bolaget. Syntetiska optioner innebär till skillnad från köpoptioner och
teckningsoptioner att en utgift uppstår i företaget i och med att slutregleringslikviden
skall betalas ut. Figur 4.3 visar hur ett optionsprogram baserat på syntetiska optioner kan
utformas.
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Figur 4.3: Utfärdande av syntetiska optioner

(1) Optionspremie

(2) Syntetiska optioner

(3) Slutregleringslikvid

  Företag Anställda

Källa: Andersson & Bratteberg (2000) s. 58

(1) Företaget får en optionspremie.
(2) Den anställda får optionerna.
(3) Om innehavaren behåller optionen fram till dagen för lösen så kommer utfärdaren att betala

en slutregleringslikvid när innehavren påkallar detta.

4.3.1.4 Konvertibler

Personalkonvertibler blev vanliga i Sverige på 1980-talet, bland annat på grund av att det
var skattemässigt förmånliga. I början av 1990-talet ändrades dock de förmånliga
skattelagarna, vilket medförde en avmattning i antalet utställda konvertibelprogram.
(Sörensson, 1993) Konvertibla skuldbrev påminner om teckningsoptioner, då
innehavaren har möjligt att konvertera lånet till aktier i företaget. För företaget innebär
konvertiblerna att det erhåller rörelsekapital. För den anställda innebär konvertiblen att de
erhåller ränta under skuldebrevets löptid samtidigt som de har en möjlighet att konvertera
lånet till aktier.

Nackdelar med personalkonvertibelprogram ur den anställdes synvinkel är att den initiala
kapitalinsatsen för personalen blir mycket högre än för de ovan diskuterade
optionstyperna. Hamnar företaget på obestånd riskerar den anställa också att förlora de
pengar han har lånat ut till företaget. Konvertiblerna innebär liksom teckningsoptionerna
att en utspädning av det egna kapitalet uppstår vid konverteringen, däremot erhålls ingen
premie. (Andersson & Bratteberg, 2000)

4.3.1.5 Skattemässig typ

Vid valet av optionstyp är det inte bara typ av värdepapper som nu diskuterats som är av
intresse, utan också vilken skattemässig typ av option som väljs, d v s om de kan
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klassificeras som värdepapper eller som personaloptioner som diskuterades i avsnitt
3.3.3.

Personaloptioner har trots de negativa beskattningsmässiga konsekvenserna blivit allt
vanligare i större bolag sedan de infördes 1998. (Rundfelt, 2001) Fördelen med
personaloptioner är att företaget med förfogandeinskränkningar kan förstärka det syfte
som företaget har med optionsprogrammet. Genom möjligheten att knyta optionen till
anställningen kan ett incitament skapas för de anställda att stanna i företaget. En fördel
för den anställda är att någon skatt ej behöver betalas när optionen erhålls.

En nackdel med personaloptioner är att de sociala avgifterna kan bli höga för företag som
ej har möjlighet att säkra sig mot de sociala avgifter som måste betalas vid inlösen.
Nackdelen för de anställda är givetvis att vinsten beskattas i inkomstslaget tjänst. En
fördel är att beskattning sker vid utnyttjandetidpunkten och inte som för optioner som
utgör värdepapper där förmånsbeskattning sker vid förvärvstidpunkten om premien
understiger marknadsvärde. (Andersson & Bratteberg, 2000)

För marknadsnoterade företag finns en större möjlighet att skydda sig mot höga framtida
kostnader, bland annat genom återköp av egna aktier eller att en säkringsåtgärd ingås med
en tredje part. Återköp av egna aktier kan göras samtidigt som köpoptionen utfärdas.
Lösenkursen bör sättas högre än inköpskursen för bolagets återköp av aktier. För att även
säkra sig mot de sociala avgifter som uppkommer om optionen klassificeras som en
personaloption kan företaget återköpa fler aktier än vad som krävs för att kunna fullgöra
leverans till de anställda. När de sociala avgifterna skall betalas säljer företaget de extra
aktierna och erhåller därmed pengar att betala de sociala avgifterna med. Ett annat
alternativ till att återköpa egna aktier är att en extern finansiell partner köper in aktier via
börsen som motsvarar vad optionsprogrammet skall omfatta. Figur 4.4 visar hur detta kan
gå till.
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Figur 4.4: Utfärdande av personaloptioner

Källa: Andersson & Bratteberg (2000) s. 99

(1) En extern finansiell partner köper in aktier via börsen som motsvarar vad optionsprogrammet
skall omfatta. Betalning för dessa aktier erläggs.

(2) Arbetsgivarföretaget förbinder sig att betala en kompensation för att den finansiella partnern
köper aktier och utfärdar optioner till de anställda.

(3) Den finansiella partnern utfärdar optioner till de anställda.
(4) Utfärdaren levererar aktierna mot avtalat lösenpris.
(5) Arbetsgivaren betalar ut den avtalade ersättningen till den finansiella partnern.

4.3.2 Lösenpris

Valet av lösenpris är en faktor som måste bestämmas vid utformandet av
optionsprogrammet. Om de anställda inte betalar någon premie för optionerna innebär
lågt satta lösenpriser i förhållande till aktiekursen att kostnaderna för företaget blir högre.
Högt satta lösenpriser kan däremot innebära att optionsprogrammet inte motiverar de
anställda på det sätt som var syftet med optionsprogrammet. Om de anställda betalar
marknadsmässiga optionspremier är premien uträknad med lösenpriset i beaktande, vilket
innebär att det egentligen inte uppstår någon kostnad för företaget (Rundfelt, 2001).

Hall (1999) är positiv till optionsprogram till anställda, men anser att det har stor
betydelse vilka typer av optioner som erbjuds de anställda. Istället för vanliga
standardoptioner föreslår han, ”out-of-the-money-options” och en särskild typ av
indexoptioner. I kapitel 3 nämndes att optioner vars lösenpris är högre än marknadspriset
kallas ”out of the money”. Att erbjuda personalen optioner som är ”out-of-the-money”
innebär att kostnaden per option blir lägre, vilket innebär att fler optioner kan ges ut. Med
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indexoptioner brukar avses optioner som följer aktiemarknaden som helhet i form av ett
aktieindex. Hall menar dock inte den här typen av indexoptioner, utan i det här fallet är
det lösenpriset som ska följa ett index. På detta vis får de anställda endast ta del av den
kursuppgång och kursnedgång utöver den genomsnittliga upp- eller nedgången på
marknaden. På detta sätt blir indexoptionerna mindre värda än standardoptioner och det
blir därför möjligt för företaget att ge ut fler optioner. Rappaport (1999) förespråkar
också en användning av denna typ av  indexoptioner för att få ett incitament som är bättre
kopplat till företagets prestation.

”When the market is rising, stock options reward both superior and subpar
performance”

Källa: Rappaport, 1999

Rappaport påpekar vikten av vilket index som används. Genom att välja ett branschindex
istället för ett index för marknaden som helhet tas de speciella omständigheterna för
branschen i beaktande.

Liksom Hall (1999) och Rappaport (1999) är Abowd & Kaplan (1999) positiva till att
utveckla optionerna utöver standardoptionerna. De anser att den låga användningen av
vad Hall kallar för indexoptioner är en viktig fråga för forskningen inom området
incitamentsprogram. Abowd & Kaplan kallar denna optionstyp för Relative Performance
Evaluation (RPE). Grundidén bakom denna typ är att den anställda inte ska påverkas av
faktorer som är utanför dennes kontroll, som att marknaden som helhet stiger eller rasar.
Två undersökningar Hall & Liebman (1998) och Aggarwal & Samwick (1999) har gjort
undersökningar om huruvida RPE används som optionsform. Båda dessa undersökningar
visade att det inte finns något bevis för en användning av relativa komponenter vid
utformandet av optionsprogram.

Hall (2000) delar in de olika typerna av optionsprogram i tre olika typer:

• Fixed Value Plans
• Fixed Number Plans
• Megagrant Plans.

”Fixed Value Plans” innebär att optioner ges ut för ett fast värde varje år. Värdet bestäms
vanligen utifrån Black-Scholes-modellen. Nackdelar är att kopplingen med företagets
prestation försvagas då anställda erhåller färre optioner när det går bra för bolaget än när
det går dåligt. ”Fixed Number Plans” innebär att den anställda får ett bestämt antal
optioner under optionsprogrammets gång. Den här typen av optionsprogram har en
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starkare koppling mellan betalning och prestation eftersom att värdet på optionerna
förändras om aktiepriset ändras. Megagrant plans innebär att både antal optioner och
teckningskurs bestäms och ges ut direkt det första året. Hävstångseffekten blir stor vid
förändringar i aktiekursen. Nackdelar är att om aktiekursen går ner så blir
optionsprogrammet värdelöst och det finns risk för att förlora anställda. Alternativet är att
ändra priset på optionerna, vilket dock bidrar till ett förlorat förtroende för framtida
optionsprogram samt att aktieägarna blir missnöjda. (Hall, 2000)

Anledningar till att företag inte använder sig av optioner vars lösenpris är kopplat till ett
index kan enligt Rappaport (1999) vara en rädsla för utspädningseffekter. Rädslan för en
utspädningseffekt grundar sig på att fler indexoptioner än vanliga optioner måste ges ut
(detta p g a att indexoptionerna blir mindre värda än vanliga optioner). Det är däremot en
större chans att indexoptioner förfaller utan inlösen på grund av att det endast är cirka
50% chans att företaget överträffar index. För vanliga optioner har procentsatsen närmat
sig 100% under de senaste tio åren. Rappaport menar därför att motståndare till
utspädning inte bör fokusera på antalet utställda optioner utan på antalet optioner som kan
lösas in utan att överträffa index. Risken med fastprisoptioner kan anses vara större
eftersom de kan lösas in trots dåliga prestationer. För att de anställda ska vara
intresserade av indexoptioner måste den ökade risken till förfall utan inlösen
kompenseras. Detta kan göras på två sätt dels genom att antal erhållna optioner ökas dels
genom att lösenpriset sätts lägre. (Rappaport, 1999)

4.3.3 Löptid

En tredje faktor vid utformningen av ett optionsprogram är vilken löptid som åsätts
optionen. Som nämndes i avsnitt 3.4.1.4 ger en längre löptid ett högre värde på optionen
på grund av att sannolikheten ökar för att optionen utvecklas i positiv riktning. Detta
innebär från företagets sida att kostnaden blir högre om optionerna har erbjudits de
anställda utan kostnad. En längre löptid vid optionsprogram kan däremot ge positiva
konsekvenser i form av att det blir möjligt att binda upp personalen under optionernas
löptid.

I litteraturen (se t ex Huddart, 1994, Abowd & Kaplan,1999 och Jennergren & Näslund,
1992) nämns att inlösenbeteendet hos anställda som innehar optioner skiljer sig från
övriga optionsinnehavare. Förklaringen till detta är bland annat den anställdes
riskaversion, andra investeringsmöjligheter samt personlig ekonomi.
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4.3.4 Målgrupp

Optionsprogram kan exempelvis utformas så att de endast riktar sig till vissa ledande
befattningshavare eller att alla anställda omfattas av programmet. Som nämndes i avsnitt
4.1 har det visat sig att breda optionsprogram blir allt vanligare bland amerikanska bolag.

Rappaport (1999) anser att optioner är det rätta måttet för att mäta prestationer för chefer
som är ansvariga för företaget som helhet. För chefer på lägre nivåer och för övrig
personal anser han däremot att det finns andra sätt att mäta prestationen än aktiekursens
utveckling. Enligt Newman & Waite (1998) saknas kunskap om optionsprogram som
riktar sig till anställda på fler nivåer än på ledningsnivå. De anställda kommer att utföra
prestationer som de tror leder till belöning, vilket innebär att de anställdas prestationer
måste leda till en kursuppgång. Newman & Waite menar att ju längre ned i
organisationen vi kommer desto svårare är det att koppla prestation med optionens värde.

”Where there is no clear cause-effect relationship, some of the most powerful motivation
theories would say there is no reason to believe employees would be motivated by stock
options.”

Källa: Newman & Waite (1998) s. 81

Ett problem som kan uppstå när den anställde inte känner att den egna prestationen har
någon inverkan på optionernas värde är det så kallade free-rider problemet. Den enskilda
individen känner inte att han kan påverka företagets resultat, utan att han tjänar mer på att
vara en free-rider på andras bekostnad (Abowd & Kaplan 1999).

4.3.5 Tilldelningens storlek

Vid utformningen av optionsprogrammet måste antalet optioner som skall erbjudas
personalen beslutas. Vidare måste fördelningen av optionerna avgöras. Abowd & Kaplan
(1999) nämner att en kompensation till anställda måste öka i relation till hur risken ökar.
De hänvisar till en undersökning av chefers ersättning som visade att när risken ökade
med 1% så ökade ersättningen med 1,8%. Är optionerna ett substitut till lön krävs således
ett högre värde på optionerna än den uteblivna lönen eftersom de anställda förutsätts vilja
undvika risker. Är optionerna däremot ett komplement till lönen kanske de anställda är
mindre riskaverta. Då anställda har olika inställning till risk kommer de anställdas
upplevda värde av personaloptionerna variera mellan olika anställda (Abowd & Kaplan
1999), vilket diskuteras vidare i avsnitt 4.4.1 om värdering av optionsprogram från de
anställdas perspektiv.
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4.4 Konsekvenser av optionsprogram

För att kunna besvara avhandlingens övergripande fråga om vad införandet av ett
optionsprogram innebär är det av intresse att studera vilka konsekvenser optionsprogram
för med sig. Ett antal studier har visat att marknaden anser att de positiva konsekvenserna
som införandet av ett incitamentsprogram medför överstiger kostnaderna, vilket resulterar
i att kursen stiger (NCEO, 2000).

Konsekvenser av införandet av optionsprogram är svåra att mäta då det exempelvis
handlar om de anställdas förändrade beteende som en följd av optionsprogrammet och
om syftet med optionsprogrammet uppfylls och vilka kostnader optionsprogrammet för
med sig. Nedan diskuteras vad optionsprogram betyder ur de anställdas perspektiv samt
vilka konsekvenser optionsprogrammet får för företaget.

4.4.1 De anställdas uppfattningar om optionsprogram

Att se optionsprogrammen utifrån de anställdas perspektiv är relevant då deras
uppfattningar kan inverka på om syftet faktiskt uppfylls. Få undersökningar finns dock
gjorda över hur den enskilda individen påverkas av optionsprogram (NCEO, 2000).
Nedan diskuteras de anställdas perspektiv utifrån möjligheter och risker samt hur
optionsprogrammet kan värderas.

Den anställdas möjlighet med att erhålla optioner av sin arbetsgivare är att aktiekursen
stiger över lösenkursen. Möjligheten att tjäna pengar för den anställde blir, genom
optionens konstruktion, större än att erhålla aktier i bolaget. Möjligheten att tjäna mer
pengar än om företaget betalat ersättningen i form av lön är oftast större. Mindre
onoterade bolag hade i de flesta fall aldrig haft möjlighet att betala ut motsvarande belopp
som lön. Vidare kan optionsprogrammen i dessa bolag ge en möjlighet för de anställda att
på sikt bli delägare i bolaget, vilket i vissa fall kan vara attraktivt för den anställda.

Anell (1989) ser främst två huvudmotiv för anställda att engagera sig som ägare i det
bolag man arbetar, förmögenhetsökning och inflytande. Ett tredje motiv är att det är
”psykologiskt tillfredsställande” att vara ägare i det företag man arbetar för. Estrin et al
(1987) nämner att ägarskapet ger ”pride of ownership”.
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Anell (1989) ser en invändning till ägarspridning, sett ur de anställdas synvinkel, i att det
är ett stort risktagande. Går det dåligt för företaget är det inte bara jobbet som hotas, utan
även besparingarna.

Vad gäller optioner specifikt kan denna risken bli än mer påtaglig. Så fort lösenpriset
överstiger marknadspriset blir optionerna helt värdelösa. I kapitel 3 nämndes att optioner
ger en rätt, men inte en skyldighet och att riskerna på detta sätt kan hållas begränsade.
Det bör dock poängteras att så inte är fallet om optioner för ett visst värde jämförs med
aktier för samma värde. Då optionen ej är lika mycket värd blir det möjligt för företaget
att ge ut fler optioner än om ersättningen utgjorts av aktier. Optionerna blir p g a
hävstångseffekten mer känsliga både för kursuppgångar och kursnedgångar.5(Hall, 1999)
I de fall de anställda valt att avstå från ersättning i form av lön i utbyte mot optioner finns
risken att de anställda råkar ut för ekonomiska problem om optionerna blir värdelösa.

Ytterligare en risk för den anställda är att optionen kan uppfattas vara ett komplicerat
instrument, vars värde är svårt för de anställda att uppskatta. Hall (1999) påpekar att de
anställda ofta inte har någon kunskap om hur värdet på deras optioner förändras vid en
förändring av aktiekursen. Om optionerna uppfattas vara så komplicerade som Hall
hävdar är det en risk även för det utställande företaget som använder optionsprogrammet
som ett incitament.

”If options are not understood, how can they provide the right incentives?”

Hall (1999) s. 44

Enligt traditionell optionsteori är en option alltid värd marknadspriset beräknad enligt
exempelvis Black-Scholes-modellen. Riskaversion beaktas ej då risken som genereras av
optionen kan elimineras genom säkring. Agentteorin förutsätter att företaget måste
undvika denna typ av säkring, då säkringen eliminerar incitamentet. Enligt Abowd &
Kaplan (1999) kommer en riskavert anställd dock att värdera optionen under
marknadsvärde p g a att deras portfölj ej blir optimalt diversifierad. Företaget som den
anställde innehar optioner i kommer troligtvis att utgöra en stor del av den anställdas
totala portfölj, vilket innebär en ökad risk.

Jennergren & Näslund (1992) anser också att värdet av personaloptionen för den
anställda är mindre än för en vanlig option. De pekar främst på två anledningar, att
optionerna är personliga och att de under vissa omständigheter kan bli ogiltiga. Den

                                                          
5 Detta gäller ej om aktiepriset faller till noll. I båda fallen förlorar den anställda hela det erhållna
ursprungliga värdet.
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vanligaste orsaken för att personaloptionen upphör i förtid är att den anställda lämnar
företaget. I USA där den anställda oftast inte har betalat något för personaloptionen blir
optionen ogiltig utan någon återbetalning. Jennergren & Näslund föreslår att
personaloptionernas värde beräknas genom Black-Scholes-modellen multiplicerat med
sannolikheten att optionerna inte blir ogiltiga innan lösendagen. Beräkningen kan skilja
sig åt från företagets respektive de anställdas perspektiv då de anställda kan ha mer
information om optionernas förtida inlösen på grund av uppsägningar.

Vidare kan personaloptionens illikviditet påverka innehavarens värde jämfört med en
vanlig option. En personaloption som endast kan säljas efter exempelvis fem år är mindre
likvid än en köpoption som handlas på marknaden. (Jennergren & Näslund 1992)

Sammanfattningsvis uppstår ett gap mellan företagets kostnad för optionerna och det
upplevda värdet för den anställda. Abowd & Kaplan (1999) påpekar att detta gap kan
endast bli optimalt om företaget erhåller en produktivitetsförbättring som en konsekvens
av optionsprogrammet.

4.4.2 Konsekvenser för företaget

De positiva konsekvenserna som ovan diskuterats i form av att syftet med
optionsprogrammet uppfylls som exempelvis incitament för de anställda att arbeta mot
samma mål som aktieägarna, skatte- och redovisningsmässiga fördelar samt rekrytering
av personal måste då ställas i relation till kostnaden för optionsprogrammet. Kostnaderna
uppkommer på olika sätt beroende på vilken av de optionstyper som behandlades i kapitel
3 som väljs. Kostnaderna kan vara en direkt kontant utbetalning som vid syntetiska
optioner eller en kostnad som uppstår i form av en utspädningseffekt för aktieägarna som
teckningsoptioner för med sig.

Kostnaden för företaget att ställa ut personaloptioner kan beräknas med hjälp av
optionsteori. (Abowd & Kaplan 1999) Detta betyder att kostnaden för optionsprogrammet
aldrig kan överstiga kostnaden för att säkra de utestående optionerna. Säkringen av
utestående optioner innebär ett innehav av aktier i bolaget samt ett lån av riskfria
obligationer. Abowd & Kaplan (1999) pekar dock på vissa teoretiska svårigheter som
uppstår på grund av de speciella omständigheter som uppstår vid utställandet av
personaloptioner. Metoderna för beräkningen av optionspriser bygger på inlösen vid den
bästa möjliga inlösentidpunkt som anses vara på inlösendagen. Om de anställda löser in
optionerna före lösendagen blir värderingen därför en övervärdering av kostnaden för
optionerna. En inlösen före inlösendag skulle kunna bero på att de anställda upphör sin
anställning eller att den anställda har mer information än marknaden om exempelvis
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uppsägningar från nyckelpersoner. Vidare påpekar Abowd & Kaplan (1999) att
optionsmodellerna antar att inlösen av optioner inte påverkar aktiekursen. Det skulle dock
kunna vara fallet om exempelvis en hög chef löser in sina optioner. Marknaden kan då
reagera om de förutser att incitamenten försvinner för chefen.

Huddart (1994) har kommit till samma slutsats vad gäller skillnaden av inlösentidpunkt
för personaloptioner. En förståelse för de anställdas inlösenbeteende är viktigt för att
kunna värdera optionerna. Denna skillnad mot vanliga optioner leder till att en värdering
med exempelvis Black-Scholes-modellen blir för hög. (Huddart, 1994) En metod för att
beräkna kostnaden är som nämndes ovan att multiplicera värdet enligt Black-Scholes-
modellen med sannolikheten att de inte kommer att bli ogiltiga innan inlösentidpunkten.
Personaloptioner är därmed mindre kostsamt för de utställande företaget. Jennergren &
Näslund påpekar att den enda faktorn som kan ändra optionens värde jämfört med det
erhållna värdet av Black-Scholes-modellen är att de kan bli ogiltiga innan lösendagen. Att
den anställda inte har någon möjlighet att sälja sina personaloptioner fortlöpande har
ingen betydelse ur det utställande företagets perspektiv.

4.5 Undersökningsmodellen

Den teoretiska referensramens delar utgör grunden för den fortsatta studien.
Undersökningsmodellen i figur 4.5 visar hur teoriavsnitten hänger ihop samt vilka
delområden jag kommer att undersöka vid intervjuerna med de ansvariga för
optionsprogrammen och med de anställda. De motiv som diskuterats i litteraturen har jag
delat in i fem kategorier, personalmotiv, incitamentsmotiv, lönemotiv,
redovisningsmässiga motiv samt skattemässiga motiv. Motiven bakom optionsprogram
förväntas påverka hur optionsprogrammen utformas med avseende på optionstyp,
lösenpris, löptid, målgrupp samt tilldelningens storlek.

Vidare kommer konsekvenser av optionsprogrammen att studeras. Dessa förväntas
påverkas av motiven bakom optionsprogrammen och av hur optionsprogrammen har
utformats, vilket illustreras med pilar i undersökningsmodellen. De anställdas reaktioner
förväntas i sin tur även påverka konsekvenserna för företaget. Med företaget menas här
att optionsprogrammens konsekvenser studeras ur ett ledningsperspektiv.
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Figur 4.5: Undersökningsmodell
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5 OPTIONSPROGRAM I SVENSKA FÖRETAG

I kapitlet presenteras en undersökning av optionsprogram i svenska företag som jag
genomfört för att kunna besvara delsyfte 1. Studien ligger sedan som grund för
fallstudierna vad gäller urval och frågeställningar.

5.1 Bakgrund

I Sverige, där optionsprogram blivit vanligare först på senare år, finns det lite information
om hur utbrett det är, vilka optionsprogram som egentligen tillämpas och hur stor del av
de anställda som inkluderas. Under 1980-talet började personalkonvertibler bli vanligt i
Sverige. Några svenska studier det senaste året indikerar att konvertibelprogrammen har
ersatts av optionsprogram, där personalens insats begränsar sig till optionspremien fram
till lösendagen. (Rundfelt, 2001 och Sundin & Sundqvist, 2001) Några lagändringar som
kan ha påverkat utvecklingen av optionsprogrammen är bland annat skattelagstiftningen
från 1998 där begreppet personaloptioner instiftades. Vidare blev det år 2000 möjligt för
företag att köpa egna aktier, vilket innebär att företaget kan ställa ut köpoptioner till sina
anställda. (Andersson & Bratteberg, 2000)

Två svenska studier av förekomsten av optionsprogram publicerades 2001. Den ena
studien av Sundin & Sundqvist (2001) bygger på enkäter som skickades ut till alla
börsföretag i Sverige. Undersökningen är dock inte fullständig då en del företag valt att
inte svara på enkäten, vilket gör det svårt att uttala sig om hur vanliga de olika
optionstyperna är. Av undersökningen kan slutsatsen dras att 48% av börsföretagen har
teckningsoptioner. Alla dessa avser dock inte incitamentsprogram. Vidare har 25% av
börsföretagen erbjudit ledande befattningshavare köpoptioner. Då alla företag inte har
svarat på enkäten är det möjligt att dessa siffror är högre. (Sundin & Sundqvist, 2001)

Den andra undersökningen av Rundfelt (2001) omfattar de 30 största börsföretagen i
Sverige (exklusive banker) för år 1999 och har genomförts genom att studera
årsredovisningar med uppföljande kontakt med vissa företag. Studien inriktar sig mer på
redovisningen av optionsprogram samt på hur optionsprogrammen har säkrats än hur
optionsprogrammen är utformade. Studien visade att 80% av de studerade företagen har
optionsprogram och att personaloptioner blir allt vanligare bland de större företagen.
Köpoptioner visade sig vara den vanligaste optionstypen. Enligt studien var 79% av de
beslutade optionsprogrammen under 1999 och 2000 baserade på personaloptioner.
(Rundfelt, 2001)
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Optionsprogrammen kan utformas på fler olika sätt beroende på vilken optionstyp de
baseras på och andra villkor som exempelvis att optionsinnehavaren skall vara anställd i
företaget för att inlösen skall kunna ske. För att få en förståelse för optionsprogram är det
därför intressant att närmare studera vilka företag som har olika typer av optionsprogram.

I Sverige finns inget offentligt register för vilka företag som har gett ut personaloptioner,
köpoptioner eller syntetiska optioner. Utgivande av teckningsoptioner omfattas av
Aktiebolagslagen och teckningsoptionerna registreras hos Patent och registreringsverket.
Det finns dock inget samlat register för vilka företag som har teckningsoptioner riktade
till personalen. (Sundin & Sundqvist, 2001) Riktlinjer och uttalanden från
Redovisningsrådet, Aktiemarknadsnämnden och från större institutionella placerare om
informationsgivning i samband med optionsprogram innebär att de noterade svenska
företagen bör lämna viss information om optionsprogrammen. Information som
efterfrågas av dessa är bland annat kategorier och antal anställda som omfattas av
erbjudandet, tilldelningens storlek, pris för optionerna, lösenpris, löptid, aktuell aktiekurs
vid tidpunkten för avtalet samt hur värderingen av optionerna gjorts (Se exempelvis
Redovisningsrådets akutgrupps uttalande om redovisning av syntetiska optioner, FAR
2001 [b] samt riktlinjer för incitamentsprogram, FAR Info nr 5 2001).

Denna studie syftar till att öka kunskapen om optionsprogram genom att studera hur
optionsprogram i de största företagen i Sverige är utformade med avseende på optionstyp,
vem de riktar sig till, löptid, lösenpris samt när de olika typerna används.

5.2 Resultat och diskussion

I detta avsnitt presenteras resultat från studien på en övergripande nivå. I bilaga 1 finns en
tabell med en mer detaljerad sammanställning över insamlad information samt
definitioner av de nyckeltal. Optionsprogrammen har studerats med avseende på typ av
optioner, målgrupp, löptid, lösenpris i förhållande till dagens börskurs och lösenpris i
förhållande till historiska kurser. Vidare har nyckeltal och branschtillhörighet
sammanställts för att ha som underlag vid diskussionen. I samband med att resultaten
presenteras diskuteras resultaten genom att de sätts i relation till andra resultat i
undersökningen. Avslutningsvis sammanfattas resultaten och de jämförs med liknande
undersökningar.
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5.2 1 Förekomsten av optionsprogram

För att få en uppfattning om hur vanlig förekomsten av optionsprogram verkligen är
inleddes studien med att studera vilka företag som erbjuder optionsprogram eller
konvertibelprogram för anställda. Resultatet presenteras i Figur 5.1.

Figur 5.1: Förekomsten av options- och konvertibelprogram

77%

23%

83%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Optionsprogram Konvertibelprogram Options-
/konvertibelprogram

I undersökningen visade det sig att 77% av företagen hade någon form av optionsprogram
som riktade sig till anställda i företaget. 23% av företagen har presenterat i
årsredovisningen att de har konvertibelprogram som är riktade till anställda. Hela 83% av
företagen har sammantaget optionsprogram och/eller konvertibelprogram som riktar sig
till anställda.

De fem företag som inte har options- eller konvertibelprogram, Nordea, Telia, H&M,
Scania och Sydkraft, utmärker sig inte på något särskilt sätt vad gäller
branschtillhörighet. I undersökningen klassificeras de fem företagen i branscherna finans,
telekommunikation, konsumentvaror, industri och råvaror. Vid en jämförelse av nyckeltal
med de andra företagen i studien visade det sig att personalkostnaderna i förhållande till
de totala rörelsekostnaderna var lägre i företagen utan optionsprogram, vilket kan tyda på
att dessa företag är mindre personalintensiva. Den genomsnittliga omsättningstillväxten
de senaste fem åren i dessa bolag är 11%, vilket kan jämföras med genomsnittet för
företagen i studien på 15%. En lägre tillväxt kan vara en orsak till att företag väljer att
inte införa optionsprogram, eftersom optionens värde är beroende av en kursuppgång,
vilken i sin tur bland annat är beroende av företagets tillväxt. Det kan dock kommenteras
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att dessa bolag inte nödvändigtvis har valt att avstå från optionsprogram. Ett av företagen
funderade exempelvis på att införa optionsprogram och ett har valt ett liknande program
som kallas aktieprogram, vars utfall också är baserat på företagets aktieutveckling.
Aktieprogrammet innebär att de anställda erbjuds aktier istället för optioner.

5.2.2 Optionstyper

Studien visade att övervägande delen av de största noterade företagen i Sverige erbjöd
någon form av optionsprogram till anställda. Optioner kan dock utformas på olika sätt
med olika konsekvenser på exempelvis utspädning av det egna kapitalet, kostnad för
företaget och beskattning för de anställda. Figur 5.2 visat vilka typer av optioner som
förekom i de studerade företagens optionsprogram.

Figur 5.2: Antal företag med olika optionstyper
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Det visade sig att några företag hade flera optionsprogram som i vissa fall baserades på
olika typer av optioner. Figur 5.2 visar därför antal företag som har optionsprogram som
är baserade på respektive typ, vilket fick till följd att vissa företag finns representerade
flera gånger i diagrammet ovan. Den vanligaste optionstypen är köpoptioner som avser
optioner på befintliga aktier. Av de 25 företag med options- eller konvertibelprogram har
64% köpoptioner i något av sina utestående optionsprogram. Enligt årsredovisningarna
framgår det att optionerna tillhandahålls genom återköp av egna aktier eller att en extern
part ställer ut optionerna.

Teckningsoptioner, som avser optioner med rätt att teckna nyemitterade aktier,
förekommer hos 36% av företagen med options- eller konvertibelprogram. Konvertibler,
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som innebär att de anställda lånar ut pengar till företaget under tiden fram till
konvertering utgör 28%. Den minst vanliga optionstypen är syntetiska optioner, som inte
innebär inlösen mot aktier utan mot ett kontantbelopp motsvarande skillnaden mellan
aktiepris och lösenpris. 20% av företagen har optionsprogram baserade på syntetiska
optioner.

57% av företagen med optionsprogram har något program som enligt skattemässiga lagar
klassificeras som personaloptioner.

Det är vanligast att företagen endast har utestående optionsprogram som bygger på en typ
av optioner. Det finns dock fem företag som har två typer av optioner, ett företag som har
tre typer och ett företag som har erbjudit olika optionsprogram baserat på fyra olika typer
av optioner eller konvertibler.

Efter att ha studerat vilka olika typer av optionsprogram som olika företag har är det av
intresse att undersöka om det finns några utmärkande drag för företagen som väljer att
införa de olika typerna av optionsprogram.

Figur 5.3: Utmärkande drag för företag med olika typer av optionsprogram
Options-
Typ

Antal
företag

Andel
Tjänsteföretag

Tillväxt Löner/
Oms

Löner/
Rörelsekostnader

Köpoptioner 16 50% 11% 21% 29%
Teckningsoptioner 9 78% 20% 20% 24%
Syntetiska 5 60% 19% 23% 32%
Konvertibler 7 43% 22% 31% 34%

Personaloptioner 13 46% 15% 21% 30%
Ej personaloptioner* 10 80% 12% 19% 27%
Genomsnitt 30 60% 15% 23% 30%

* Av de företag som har optionsprogram. Konvertibelprogram medtages ej då de aldrig kan definieras som
personaloptioner.

De 16 företag som har utestående optionsprogram till anställda som baseras på
köpoptioner består av företag från både industri- (50%) och tjänstesektorn (50%). Den
genomsnittliga tillväxten de senaste fem åren för dessa företag är 11%, vilket är något
lägre än genomsnittet för samtliga 30 företag som ligger på 15%. För att få en uppfattning
om personalens betydelse för företagets verksamhet kan lönekostnadernas storlek i
förhållande till omsättning eller totala rörelsekostnader studeras. Företagen med
köpoptioner har något mindre andel personalkostnader i förhållande till både omsättning
och totala rörelsekostnader än genomsnittet.
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Nio företag erbjuder teckningsoptioner till anställda. Dessa företag utmärker sig då de till
övervägande del (78%) består av företag från tjänstesektorn. Den genomsnittliga
tillväxten per år de senaste fem åren ligger fem procentenheter över genomsnittet.
Personalkostnaderna i förhållande till omsättning respektive rörelsekostnader ligger något
under genomsnittet.

Endast fem företag i undersökningen baserar sina optionsprogram på syntetiska optioner.
Dessa företag har högre tillväxt en genomsnittet. Detta beror dock främst på att företaget
OM är inkluderat med en genomsnittlig tillväxt på 50%.

Av de studerade företagen har sju av företagen konvertibelprogram som ännu inte har
löpt ut. Flera andra av företagen har haft konvertibelprogram tidigare, men dessa har inte
tagits med i undersökningen. Företagen som erbjuder konvertibelprogram har den högsta
tillväxten av samtliga grupper av optionstyper på 22%. Dessa företag har också en
betydligt högre andel personalkostnader i förhållande till omsättningen, 31% jämfört med
23% för genomsnittet.

De företag som har optioner som kan klassificeras som personaloptioner ligger nära
genomsnittet på de faktorer som har studerats. För de företag som har optioner som inte
klassificeras som personaloptioner avser de i högre grad tjänsteföretag (80%).

Genom att studera när i tiden de olika typerna av optionsprogram har införts ges en bättre
uppfattning om trenden vad gäller optionstyper. Vidare ges en uppfattning om
programmen varit vanliga på senare år eller om det är gamla program som ännu inte löpt
ut som avses. I tabellen nedan visas vilka år olika typer av optionsprogram har införts.
Några företag har optionsprogram som innebär att optioner erbjuds årligen, vilket innebär
att de redovisats under samtliga dessa år.

Figur 5.4: Optionstyper som införts under olika år
Införandeår Köp-

Optioner
Tecknings-
optioner

Syntetiska
optioner

Konvertibler

1993 1
1994 1
1995 1 1
1996 1 1
1997 2 2
1998 3 3 4
1999                    8                                                    1                         1
2000     11      4       2
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I tabellen ovan framgår att köpoptioner blivit en allt vanligare optionstyp. Av samtliga
program som infördes 2000 var 65% köpoptioner, medan 24% var teckningsoptioner och
12% var syntetiska optioner.

I figur 5.5 nedan visas hur stor andel av de utestående programmen som klassificeras som
personaloptioner.

Figur 5.5: Andel personaloptioner av införda program över tiden
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Personaloptionerna finns av naturliga skäl inte med före 1998, då det var detta år som
skattelagstiftningen definierade begreppet. Användningen av personaloptioner har sedan
ökat markant från 33% av programmen som infördes 1998, 66% av programmen som
infördes under 1999 till att år 2000 omfatta 81% av de införda programmen. Då
personaloptioner medför en negativ skattemässig konsekvens för optionsinnehavaren
samt att företaget måste betala sociala avgifter är det av intresse att studera vilka motiv
som kan ligga bakom valet. Detta har närmare undersökts i fallstudierna som presenteras
i kapitel 6-9.

5.2.3 Målgrupper

Optionsprogrammets betydelse för företaget i form av incitamentseffekter, kostnader och
utspädningseffekter är givetvis i stor utsträckning beroende av hur stor del av de anställda
som omfattas av optionsprogrammet. Vissa optionsprogram riktar sig exempelvis bara till
ledande befattningshavare, som brukar utgöra någon enstaka procent av det totala antalet
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anställda. Andra optionsprogram omfattar i princip alla anställda i företaget och
optionsprogrammet kan bli något som genomsyrar hela organisationen.

För att få en uppfattning om vad införandet av ett optionsprogram innebär är det
intressant att studera hur stor andel av de anställda som omfattas. De 30 undersökta
företagen har sammanlagt cirka 685 000 anställda6 som kan komma att beröras av
optionsprogram om företagen valt att erbjuda optioner till alla anställda. Det visade sig
dock att långt ifrån alla företag har optionsprogram som riktar sig till en sådan stor
målgrupp. Figur 5.6 visar de utestående optionsprogrammens målgrupper.

Figur 5.6: Optionsprogrammens målgrupper
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I undersökningen visade det sig att av de 23 företag som erbjuder optionsprogram till
personalen så riktar sig 35% till merparten av de anställda, medan övriga riktar sig till
ledande befattningshavare eller nyckelpersoner. Ledande befattningshavare och
nyckelpersoner kan bestå av allt från 10-10 000 personer och omfattar mellan 0,02%-8%
av de anställda. När det gäller optionsprogram som riktar sig till alla anställda är det
vanligt med en begränsning om anställning en viss tid varför antal erbjudna anställda
sällan uppgår till 100%. Om även konvertibelprogram medtages i undersökningen uppgår
andelen företag som erbjuder options- eller konvertibelprogram till alla anställda till 48%.

                                                          
6 Genomsnittligt antal anställda enligt senaste årsredovisningen för de 30 största noterade bolagen i Sverige.
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Vidare är det intressant att veta om ledning och övriga anställda blir erbjudna samma
typer av optioner eller om en viss typ är vanligare för ledning och en annan för anställda.
Detta är intressant dels ur ett ledningsperspektiv och dels ur de anställdas perspektiv.
Företaget påverkas som tidigare nämnts olika vad gäller kostnader i form av exempelvis
sociala avgifter och i form av olika utspädningseffekter beroende på vilken optionstyp
som valts. För den anställda är de olika typerna olika förmånliga beroende på
optionspremie och i vilket inkomstslag beskattning sker. Även utspädningseffekter är av
intresse för den anställda vid inlösen av optionen.

I figur 5.7 visas vilka olika typer av optionsprogram som riktar sig till ledande
befattningshavare.

Figur 5.7: Optionsprogram riktade till ledande befattningshavare
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I undersökningen visade det sig att optionstyperna skiljer sig åt mellan ledning och
anställda. För de program som riktar sig till ledning eller nyckelpersoner är köpoptioner
den vanligaste typen, vilken utgör 67% av alla utestående program som riktar sig till
ledningen. Syntetiska optioner utgör 20% och teckningsoptioner endast 13%.
Konvertibelprogram riktar sig inte i något fall endast till ledningspersoner.
Personaloptioner är den vanligaste lösningen till ledande befattningshavare. 57% av de
utestående programmen som riktar sig till ledande befattningshavare klassificeras som
personaloptioner, vilket innebär att de anställda beskattas som inkomst av lön och att
företaget måste betala sociala avgifter. De anställda har i dessa fall inte betalat någon
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premie för att deltaga i optionsprogrammet. Undersökningen visar att personaloptioner
blir vanligare med tiden då 92% av de införda optionsprogrammen till ledande
befattningshavare som införs under år 2000 klassificerades som personaloptioner. För
övriga anställda skiljer sig användandet av optionstyp, vilket illustreras i figur 5.8.

Figur 5.8: Optionsprogram riktade till alla anställda
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För optionsprogrammen som riktar sig till en övervägande del av antalet anställda är
teckningsoptionerna som utgör 38% av dessa optionsprogram vanligast. Inkluderas även
konvertibelprogram överträffar de samtliga program och utgör 44% av alla program
riktade till alla anställda. Värt att nämna är att konvertibelprogram riktas till alla
anställda, men antalet anställda som väljer att teckna är ofta betydligt lägre.

Att erbjuda personalen optioner utan kostnad för den anställde i form av personaloptioner
är betydligt ovanligare när det gäller optionsprogram till alla anställda där endast 19% av
de utestående programmen klassificeras som personaloptioner.

Av de 30 största företagen är det 8 företag som har optionsprogram (konvertibelprogram
undantaget) som riktar sig till alla anställda. För att få en bättre bild av vilka företag som
inför optionsprogram till alla anställda har dessa företag studerats närmare.
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Figur 5.9: Företag som har optionsprogram som riktar sig till alla anställda
Företag Bransch Antal

anställda
Andel
tecknade

Tillväxt Lön/Omsättning Lön/rörelse-
kostnader

Skandia Finans 7 161 100% 35% 9,27% 43,58%
Investor Finans 663 100% 9% 0,66% 49,82%
FS-Banken Finans 15 015 80% 0% 43,77% 69,45%
SCA Råvaror 37 700 32% 5% 19,46% 21,57%
Industrivärden Finans 2 947 Ca 100%* -5% 26,59% 28,70%
Eniro Tjänster 2 142 23% 12% 18,74% 26,03%
Holmen Råvaror 5 275 44% -8% 14,56% 16,58%
OM Finans 1 354 100% 50% 24,56% 31,60%
* Optionsprogrammet riktar sig endast till de anställda i moderbolaget.

För att kunna diskutera omfattningen av optionsprogrammen som riktar sig till alla
anställda är det väsentligt att studera hur många av de anställda som verkligen valde att
teckna optioner. För de fall där optionerna utgör personaloptioner är andelen tecknade
100%, då optionen erhålls utan kostnad. För övriga optionstyper innebär däremot ett
tecknande en kostnad för de anställda och alla väljer inte att teckna optioner.
Teckningsgraden för de företag som inte ger ut optionerna utan optionspremie ligger
mellan 23-100% och är som högst bland de finansiella företagen.

Intressant att notera är att huvuddelen av företagen är tjänsteproducerande företag främst
från finansbranschen. Vidare utgör lönekostnaderna en stor andel av de totala
rörelsekostnaderna, vilket kan tolkas som att personalen utgör en viktig del av
verksamheten. Tillväxten är däremot inte högre i dessa företag än för genomsnittet av de
största företagen.

5.2.4 Löptider

Löptiden kan vara ett sätt för företaget att binda personalen till företaget en längre tid.
Optionerna som riktas till personalen har därför betydligt längre löptid än de som handlas
på marknaden där löptiden normalt är sex månader. Personaloptionerna löper över flera år
med olika möjligheter till inlösen under löptiden. För den anställde innebär en lång löptid
att kapital i form av en optionspremie binds över flera år, vilket minskar värdet för den
anställda. Om optionen är behäftad med villkor om anställning vid inlösningstidpunkten
så sjunker värdet för den anställda, vilket diskuterades i avsnitt 4.4.1.

Figuren nedan visar löptiderna för de utestående optionsprogrammen. Vissa
optionsprogram består av två olika sorts optioner där löptiden skiljer sig, vilka i dessa fall
tagits med två gånger.
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Figur 5.10: Löptid
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Som framgår i figuren är den vanligaste löptiden fem år för de studerade företagen som
cirka hälften av alla program åsatts. Därefter kommer sju år som cirka en fjärdedel av
programmen har. Inget program har kortare än två års löptid.

Vad som givetvis är av intresse är om optionsinnehavarna kan lösa in sina optioner under
tiden, d v s om de är utformade som så kallade amerikanska optioner. Vid en närmare
undersökning av löptiderna visade det sig att endast 19% av programmen är utformade
som europeiska optioner där inlösen ej sker under löptiden. De övriga programmen var
utformade så att inlösen kan ske innan lösendagen, dock oftast inte under hela denna
period. Det vanligast förekommande är att företagen har en inlåsningsperiod, vilket
innebär att optionen först kan lösas in efter ett par år och sedan fram till lösendagen. Fyra
program är utformade så att optionerna successivt blir tillgängliga för lösen med en viss
andel per år.

5.2.5 Lösenpris

Optioner och konvertiblernas konsekvenser är beroende av aktiekursens utveckling. Sett
ur företagets perspektiv innebär exempelvis en ökning av börskursen att mer pengar
måste betalas ut vid exempelvis syntetiska optioner i form av en kontant utbetalning vid
inlösen och personaloptioner i form av sociala avgifter som skall betalas vid inlösen.
Däremot kan en ökad aktiekurs bidra till att de anställda som är optionsinnehavare blir
mer positiva till företaget och väljer att stanna kvar. Många företag har idag säkrat sig för
aktiekurshöjningar, vilket minskar de negativa konsekvenserna i form av kostnader för
företaget (Rundfelt, 2001). Vid en kursnedgång slipper företaget kostnaden för att lösa in
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optionerna, men det finns en risk i att personalen reagerar negativt om deras optioner blir
värdelösa.

Ur de anställdas perspektiv är aktiekursen ytterst betydelsefull för optionernas utfall. För
att få en uppfattning om hur optionerna ser ut från de anställdas perspektiv har en
undersökning gjorts av lösenpris i förhållande till aktiepris. Trots att det är flera år kvar
till inlösen för vissa optioner kan det vara intressant att studera hur många
optionsprogram som är ”in-the-money”, d v s där det aktuella aktiepriset7 överstiger
lösenpriset. I dessa fall är de anställda troligtvis mer positivt inställda till optionsprogram,
vilket kan öka möjligheterna för att företagets syfte med optionsprogrammet uppfylls.

Vid en studie av alla utestående program visade det sig att 41% var ”in-the-money”,
medan 59% var ”out-of-the-money”. Då flera företag har flera optionsprogram är det
också av intresse att tillägga att 64% av de 25 företag i undersökningen som har options-
eller konvertibelprogram har program som är ”in-the-money” och 56% har program som
är ”out-of-the-money”. 40% av företagen med options- eller konvertibelprogram har
endast program som är ”in-the-money”, medan 32% endast har program som är ”out-of-
the-money”.

För att få en uppfattning om hur de anställda har uppfattat optionerna kan det också vara
intresse att studera om optionerna som är ”out-of-the-money” någon gång under löptiden
har varit ”in-the-money”. Om optionerna någon gång varit ”in-the-money” är chansen
förmodligen större att personalen upplever optionerna mer värdefulla än om optionerna
aldrig haft ett positivt värde. Har optionerna precis införts är det dock mer naturligt att
optionerna inte varit ”in-the-money” eftersom lösenpriset ofta sätts högre än det aktuella
lösenpriset.

Av de undersökta företagen fanns det bara sex optionsprogram hos fem olika företag som
aldrig varit ”in-the-money”. Tre av programmen infördes under 2000, två under 1999 och
ett under 1998. De tre programmen som infördes 1998 och 1999 har alla en löptid på fem
år och riktar sig till ledningen.

                                                          
7 Aktiekursen per 25 juni 2001 har använts vid undersökningen
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5.3 Slutsatser

Genom att studera optionsprogram i de 30 största företagen i Sverige kan en djupare
förståelse erhållas om programmens utformning och användning. Vidare är
undersökningen en utgångspunkt för en djupare undersökning som presenteras i
kommande kapitel. Efter att ha sammanställt vad som kännetecknar de olika företagens
optionsprogram kan följande slutsatser dras.

Optionsprogram är mycket vanligt förekommande i de största företagen i Sverige, där 25
av 30 företag har någon form av options- eller konvertibelprogram. Förekomsten av
optionsprogram är inte branschberoende, utan i alla typer av branscher förekommer det
optionsprogram.

Flera typer av optioner förekommer såsom köpoptioner, teckningsoptioner och syntetiska
optioner. Vidare förekommer även konvertibelprogram. Köpoptioner, vilket innebär
optioner på befintliga aktier, är den vanligast förekommande typen som finns i 64% av
företagen som har optionsprogram. I Rundfelts (2001) undersökning av de 30 största
bolagen var köpoptioner också den vanligaste optionstypen. Sundin & Sundqvists (2001)
undersökning av 334 noterade bolag i Sverige tyder dock på att teckningsoptioner är
vanligast.

I undersökningen visade sig teckningsoptioner vara vanligast bland företag inom
tjänstesektorn som ger ut optioner till alla anställda. Dessa företag hade också en högre
genomsnittlig tillväxt än genomsnittet. Teckningsoptioner som riktar sig till alla anställda
är också vanligare bland de mindre noterade bolagen, vilket kan vara en förklaring till
Sundin & Sundqvists (2001) studie som visade att teckningsoptioner var den vanligaste
optionstypen när alla svenska noterade företag studerades.

För optionsprogram som riktar sig till ledande befattningshavare är köpoptioner den
vanligaste typen. Vidare blir personaloptioner, som oftast innebär att optionerna erhålls
utan optionspremie, allt vanligare för optionsprogram som riktas till ledande
befattningshavare. För de optionsprogram till ledande befattningshavare som infördes
under år 2000 klassificerades 92% som personaloptioner. Det är intressant att studera vad
motiven till att välja personaloptioner är eftersom de innebär en skattemässig nackdel
jämfört med om optionerna kan klassificeras som finansiella instrument.

När det gäller optionernas löptid visade det sig att löptiderna är relativt långa, där fem år
är den vanligaste löptiden. Det är dock vanligt att optionsinnehavarna kan lösa in
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optionerna innan slutdagen, men att det finns inlåsningsperiod. De långa löptiderna på
minst fem år och inlåsningsperioderna kan ses som att optionsprogrammens motiv är att
behålla anställda i företaget. I fallstudierna studeras detta motivet mer ingående. Vidare
studeras hur de anställda uppfattar att optionerna bidrar till att de väljer att stanna kvar i
företaget.

Under en tid av en negativ utveckling på börsen finns det givetvis en risk i att optionerna
blir värdelösa och utsikterna att inlösen blir aktuell minskar. Optionsprogrammmet som
incitament kan då misslyckas och de anställda kanske blir negativt inställda både till
optionsprogram som incitamentsprogram och till företaget. Vid tidpunkten för
undersökningen har den svenska börsen sjunkit med 16,7%8, vilket troligtvis satt sina
spår på de utestående optionsprogrammen. I studien visade det sig att 41% av
programmen var ”in-the-money” och att hela 87% någon gång under löptiden varit ”in-
the-money”. Övervägande delen av programmen är dock idag ”out-of-the-money”, vilket
gör det intressant att studera hur de anställda uppfattar optionsprogrammen i en tid av
kursnedgångar.

                                                          
8 Per 25 juni 2001 enligt Dagens Industri 26 juni 2001.
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6 FALLFÖRETAGEN

I kapitlet presenteras de företag som valts ut för en djupare studie av optionsprogram.
Fallföretagen beskrivs kortfattat med avseende på verksamhet, nyckeltal och aktiekursens
utveckling.

6.1 Bakgrund

I undersökningen av vilka typer av optionsprogram som tillämpas i svenska företag som
presenterades i kapitel 5 framkom att optionsprogram utformas på olika sätt vad gäller
exempelvis typ av optioner, målgrupp och löptid. Olika utformningar kan bero på vilket
syfte företaget har med optionsprogrammet för de anställda. Vidare kan
optionsprogrammets konsekvenser vara beroende av syfte och utformning. För att få en
bred bild av optionsprogrammens syfte och konsekvenser har därför företag med olika
typer av options- och konvertibelprogram valts ut för att studeras närmare.

De anställdas uppfattningar om optionsprogram, som omfattas av delsyfte 3, kan
påverkas av optionsprogrammets utformning. Även andra faktorer kan spela in såsom
företagets kursutveckling, bransch, den anställdas utbildning samt av individuella
värderingar. Som nämndes i avsnitt 2.1.6 har jag haft för avsikt att göra ett strategiskt
urval av fallföretag och intervjupersoner, vilket innebär att jag för att få stor bredd i
svaren försöker att täcka in anställda med så olika förutsättningar som möjligt vad gäller
optionstyp, befattning, bransch, kursutveckling, kön och ålder.

För att resultaten från intervjuerna ska kunna analyseras behöver de sättas in i sitt
sammanhang. I detta kapitel presenteras därför fallföretagen och deras optionsprogram
som riktas till de anställda. I kapitel 7-9 presenteras och analyseras resultaten från
intervjuerna.

6.2 Presentation av fallföretagen

För att täcka in de olika kategorierna av optionsprogram ansåg jag, som nämndes i avsnitt
2.1.5 att fyra fallföretag var lämpligt. De fyra fallföretagen är SEB, Bergman & Beving
(B&B), Know IT och Proffice. I figuren över optionstyper som presenterades i figur 3.5
kan fallföretagens optionsprogram delas in enligt figur 6.1.
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Figur 6.1: Fallföretagens typer av optionsprogram

Optionstyp
Skatte-
mässig
typ
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optioner
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optioner
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Konvertibler

Personal-
optioner

Ej personal-
optioner

SEB

Know IT

Proffice

B&B B&B

SEB valdes då de erbjuder personaloptioner till personer i ledande befattning. B&B
erbjuder syntetiska optioner till ledande befattningshavare och personalkonvertibler till
alla anställda. Proffice och Know IT valdes ut då de erbjuder alla anställda att köpa
teckningsoptioner. Anledningen att både Proffice och Know IT valdes, trots deras lika
optionsprogram, var att Know IT verkar i IT-branschen där optionsprogram är mycket
vanligt. Vidare har kursutvecklingen i IT-branschen varit negativ sedan våren 2000,
vilket kan påverka de anställdas uppfattningar. Proffice verkar däremot i en bransch där
optionsprogram som riktar sig till samtliga anställda är ovanligare.

För att öka variationsrikedomen i fallföretagen har företag från olika branscher valts,
finans-, industri-, tjänste- och IT-branschen. Branschtillhörighet kan både ha en inverkan
på företagets syfte med optionsprogrammet och på hur de anställda uppfattar
programmet. I en mer expansiv bransch kan syftet vara att attrahera folk, medan mer
traditionella branscher kanske har optionsprogrammet som en löneförmån. De anställdas
uppfattningar om optionsprogram skulle också kunna variera med vilken bransch de
verkar i på grund av att optionsprogram exempelvis är vanligare i vissa branscher eller att
de anställdas utbildning och bakgrund varierar.

Nedan presenteras de fyra fallföretagens verksamhet kortfattat. En tabell med nyckeltal
och diagram för kursutveckling och omsättningsutveckling presenteras för att ge en
uppfattning om företagets storlek och historiska utveckling. Informationen är hämtad från
externt material, främst från företagens årsredovisningar.
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6.2.1 SEB

SEB som är en av Sveriges största banker hade under senaste räkenskapsåret (2000) drygt
19 000 anställda i medeltal. Banken riktar sig främst till företag och finansiellt aktiva
privatpersoner. SEB har 670 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum med totalt fyra
miljoner kunder. SEB-aktien noterades 1972 och är idag noterad på A-listan. SEBs
affärsidé är ”att skapa värde för kunder och aktieägare genom ledande kompetens och
långsiktiga relationer”.

Det optionsprogram som har studerats riktas till anställda i alla delar av banken, men jag
har valt att göra intervjuer med personer från affärsområdet Merchant Banking. Merchant
Banking verkar som storföretagsbank och hade 1 841 anställda i medeltal under 2000.

Omsättningen har i genomsnitt ökat med 18% de senaste fem åren, vilket främst beror på
en ökning mellan 1999 och 2000 då tyska Bfg konsoliderades. Den genomsnittliga
tillväxten mellan 1996 och 1999 var endast 5%. Aktiekursutveckling har varit stabil i
jämförelse med affärsvärldens generalindex9. Personalkostnaderna utgör 39% av de totala
rörelsekostnaderna, vilket kan jämföras med undersökningen som presenterades i kapitel
fem där genomsnittet för de 30 största företagen i Sverige uppgick till 30%.

Figur 6.2: SEB Nyckeltal
Nyckeltal 2000

Omsättning (Mkr) 31 648
Omsättningstillväxt 18%
Rörelsemarginal 28%
Vinstmarginal 21%
Medeltal anställda 19 146
Lönekostnader/omsättning 27%
Lönekostnader/rörelsekostnader 39%
Omsättning/anställd (Mkr) 1,653
Källa: SEB Årsredovisning 2000

                                                          
9 Affärsvärldens generalindex innehåller samtliga bolag på OM Stockholmsbörsens A- och O-listor och är
viktat efter börsvärde.
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Figur 6.3: SEB kursutveckling Figur 6.4: SEB omsättning (Mkr)
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Källa: Datastream 2001-07-12 Källa: SEB Årsredovisning 2000

6.2.2 B&B

B&B grundades 1906 och börsnoterades 1976. Företaget är sedan 1984 noterat på
Stockholms Fondbörs A-lista. B&Bs affärsidé är ”värdeskapande teknikhandel”.
Exempel på vad B&B menar med värdeskapande är kundanpassade lösningar, effektiv
logistik och ”just-in-time” leveranser tillsammans med produktkunskap, utbildning,
support och service. Verksamheten är inriktad på handel med tekniska produkter som
exempelvis elektronikprodukter, medicintekniska produkter, industrikomponenter,
verktyg och kommunikationsutrustning. Kunderna utgörs främst av exportinriktad
tillverkningsindustri. Koncernen bedriver i huvudsak verksamhet i Sverige, Danmark,
Finland, Norge, Polen och Baltikum. Koncernen hade 2 679 anställda i genomsnitt under
2000. Koncernen består av 125 företag och de arbetar enligt konceptet ”småskalighet i
stor skala”. B&B-koncernens företagsfilosofi bygger på ansvar och frihet, som de menar
endast kan fungera i en decentraliserad organisation.

B&B har haft en jämn tillväxt med en tillväxttakt på 6% i genomsnitt per år och
kursutvecklingen har varit jämn i förhållande till andra börsbolag. Kursen har sedan 1996
varit som högst under 1998. Som diagrammet i figur 6.6 visar har kursen sedan dess
pendlat kring 100-130 kronor. Personalkostnaderna utgör endast 11% av de totala
rörelsekostnaderna.
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Figur 6.5: B&B Nyckeltal
Nyckeltal 1999/00

Omsättning (Mkr) 8 073
Omsättningstillväxt 6%
Rörelsemarginal 5%
Vinstmarginal 3%
Medeltal anställda 2 679
Lönekostnader/omsättning 11%
Lönekostnader/rörelsekostnader 11%
Omsättning/anställd (Mkr) 3,013
Källa: B&B Årsredovisning 1999/00

Figur 6.6: B&B kursutveckling Figur 6.7: B&B omsättning (Mkr)
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6.2.3 Know IT

Know IT är ett konsultföretag inom IT och Internet som erbjuder webdesign och e-
business, affärs- och verksamhetsutveckling, affärssystem, inbäddade system, marknads-
kommunikation och infrastruktur. Verksamheten startade 1990 och 1997 introducerades
företaget på SBI-listan och i mars 1999 på O-listan. Know ITs affärsidé är att ”stärka
kundernas konkurrenskraft genom att med kreativitet och teknisk spetskompetens utveckla
kundanpassade, verksamhetskritiska IT-system.” Antalet anställda uppgick under
räkenskapsåret 1999/00 till 558 st i genomsnitt.

Företaget har expanderat kraftigt och har haft en genomsnittlig tillväxt på 74% mellan
räkenskapsåren 1995/96 till 1999/00. Aktiekursen har, som syns i figur 6.9, varierat
kraftigt med en toppnotering på drygt 250 kronor i början av år 2000 för att sedan sjunka
drastiskt till cirka 15 kronor i slutet av juni 2001. Företaget är personalintensivt, vilket
framkommer av nyckeltalen för personalkostnaderna som utgör 66% av omsättningen
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och 58% av de totala rörelsekostnaderna. Både rörelsemarginalen och vinstmarginalen
var för det senaste räkenskapsåret 1999/00 negativa.

Figur 6.8: Know IT nyckeltal
Nyckeltal 1999/00

Omsättning (Mkr) 548
Omsättningstillväxt 74%
Rörelsemarginal -13%
Vinstmarginal -11%
Medeltal anställda 558
Lönekostnader/omsättning 66%
Lönekostnader/rörelsekostnader 58%
Omsättning/anställd (Mkr) 0,982
Källa: Know IT Årsredovisning 1999/00

Figur 6.9: Know IT kursutveckling Figur 6.10: Know IT omsättning (Mkr)
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6.2.4 Proffice

Proffice är ett bemanningsföretag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och
Norge. Företaget har sitt ursprung i Snabbstenografen som etablerades 1960. Sedan 1999
är Proffice noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Verksamheten består idag av
personaluthyrning, rekrytering, entreprenadslösningar samt karriär- och
utvecklingsprogram. Företaget är indelat olika affärsområde där Industri och Lager,
Assistenter, Ekonomi och Finans och Kundservice är de största. Proffice affärsidé är att
”ge kunder och medarbetare utvecklingsmöjligheter och handlingsfrihet genom att vara
den mest attraktiva och effektiva mötesplatsen för kompetens. De skall tillgodose
kundernas och medarbetarnas specifika önskemål genom att erbjuda kompetenslösningar
på både kort och lång sikt.” Företaget hade 7 088 anställda i genomsnitt under 2000.
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Proffice har växt betydligt de senaste åren och har en genomsnittlig tillväxt på 75%.
Omsättningen det senaste räkenskapsåret uppgick till 2 348 Mkr. Företagets kostnader
består nästan uteslutande av personalkostnader. Proffice har haft en aktiekursutveckling
med en kraftig uppgång fram till slutet av år 2000 då kursen låg på cirka 90 kronor10.
Därefter har kursen successivt sjunkit till cirka 30 kronor i slutet av juni 2001.

Figur 6.11: Proffice nyckeltal
Nyckeltal 2000

Omsättning (Mkr) 2 348
Omsättningstillväxt 75%
Rörelsemarginal 5%
Vinstmarginal 4%
Medeltal anställda 7 088
Lönekostnader/omsättning 77%
Lönekostnader/rörelsekostnader 82%
Omsättning/anställd (Mkr) 0,331
Källa: Proffice Årsredovisning 2000

Figur 6.12: Proffice kursutveckling Figur 6.13: Proffice omsättning (Mkr)
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10 Korrigerat med hänsyn till en split på 4:1 i april 2001.
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7 OPTIONSPROGRAM UR ETT LEDNINGS-
PERSPEKTIV

Kapitel 7 handlar om optionsprogram ur ett ledningsperspektiv. För att fånga
ledningsperspektivet har representanter i företagsledningen intervjuats. Vidare kommer
information från årsredovisningen och annat material presenteras. Resultaten
presenteras företag för företag under respektive delfråga.

7.1 Bakgrund

I kapitel 6 beskrevs de fyra företag vars optionsprogram har studerats. Företagen har
olika typer av optionsprogram eller andra förutsättningar som gör det intressant att
studera dem närmare. För att få en uppfattning om vad införandet av ett optionsprogram
kan innebära för ett företag har intervjuer med en eller flera ansvariga för
optionsprogrammen i respektive fallföretag genomförts. Intervjuerna har behandlat syftet
med optionsprogrammet, varför man valde att utforma optionsprogrammet på ett speciellt
sätt samt vilka konsekvenser optionsprogrammet har fört med sig med avseende på bland
annat kostnader och reaktioner hos de anställda. I figur 7.1 illustreras hur kapitlet, med
undersökningsmodellen som presenterades i kapitel 4 som grund, har strukturerats.

Figur 7.1: Kapitlets struktur

Motiv bakom
optionsprogram

Utformning av
optionsprogram

Konsekvenser av
optionsprogram7.2 7.3 7.4

Kapitel 7

I bilaga 2 finns en frågemall som användes vid intervjuerna med de ansvariga för
optionsprogrammen. I källförteckningen finns en intervjuförteckning där det går att finna
vem som intervjuats på respektive fallföretag och vilken befattning de har.
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7.2 Motiv bakom optionsprogrammet

För att undersöka vilka motiv som ligger bakom optionsprogrammen har information
hämtats från intervjuerna med de ansvariga för optionsprogrammen, men även från
årsredovisningar och i erbjudande om optionsprogram som getts ut till de anställda.

7.2.1 SEB

I SEBs årsredovisning för år 2000 står att personaloptioner har införts som ”en del i ett
nytt belöningspaket”. Motivet bakom det nya belöningspaketet anges ej i
årsredovisningen, men i det erbjudande som delats ut till de tilltänkta optionsinnehavarna
2001 anges följande syfte:

”The Purpose of this Employee Stock Option Plan is to attract and retain employees, to
serve as an incentive for employees, and to positively affect Skandinaviska Enskilda
Banken’s continued development by combining the employee’s interests with long-term
share ownership.”

Källa: SEB Year 2000 Employee Stock Option Plan s. 2

Enligt informationen som kommunicerades ut till personalen är optionsprogrammets
syften således flera, att locka och behålla personal, att verka som ett incitament och att
koppla ihop den anställdas intresse med aktieägarnas.

De intervjuade nämnde att optionsprogrammet främst har två huvudsyften:
• att koppla ihop den anställdes intresse med företagets
• att knyta den anställde till företaget

Vidare nämndes att optionsprogrammet inte är ett substitut till lönen, men att de
anställda däremot har fått avstå från en löneökning.

7.2.2 B&B

I B&Bs årsredovisning för år 1999/00 anges syftet tydligt:

”I syfte att ytterligare motivera och stimulera koncernens medarbetare till ökade insatser
har ett incitamentsprogram bestående av konvertibler och optioner införts under året.”

Källa: B&B Årsredovisning 1999/00 s.41
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Även i erbjudandet till personalen om att teckna konvertibler (1999 s.3) anges att syftet är
att ”motivera och stimulera” medarbetarna. I erbjudandet om att teckna optioner som
riktades till chefer anges att syftet med optionsprogrammet är att komplettera det bredare
erbjudandet om konvertibla förlagsbevis som samtidigt riktas till anställda i B&B. Syftet
med optionsprogrammet är ”att sporra till ytterligare ansträngningar att åstadkomma
ännu bättre resultat och lönsamhet”. (1999 s.3)

I intervjun med ekonomi- och finanschefen nämndes också syftena:

• att motivera och stimulera de anställda
• att vara en attraktiv arbetsgivare

Bakgrunden till införandet av optionsprogrammet var att de ville ha ett system som
avspeglade styrningen i B&B. Styrningen i B&B, som består av 125 dotterbolag, innebär
att koncernledningen tar en aktiv del i utformning av vision, filosofi och lönsamhetsmål.
Däremot är det upp till varje företag att uppnå dessa mål, vilket innebär ett decentraliserat
ansvar. Vidare har införandet av optionsprogram varit ett sätt att följa med i trenderna på
arbetsmarknaden för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

7.2.3 Know IT

I Know ITs senaste årsredovisning (1999/00) finns ingen information om motivet bakom
optionsprogrammet. I erbjudandet till de anställda om optionsprogrammet anges att
optionsprogrammet införs för ”att kunna attrahera, behålla och utveckla medarbetare
med hög drivkraft och kompetens”. I erbjudandet ges följande information:

”Syftet med erbjudandet är att främja de anställdas långsiktiga engagemang för Know IT
och att uppmuntra dessa personer att bli framtida aktieägare i bolaget, vilket i sin tur
bedöms som viktigt för bolagets kommersiella utveckling.”

Källa: Erbjudande att köpa optioner med rätt att teckna aktier i Know IT AB (1999) s.3

I intervjun med ekonomichefen och personalchefen framkom en anledning till att
optionsprogrammet infördes var ”att det var allmänt förekommande i branschen”.
Huvudargumentet för optionsprogrammet angavs vara:

• att rekrytera personal
• att behålla personal
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De intervjuade menade att kunna rekrytera kompetent personal är viktigare för ett
konsultföretag än i många andra branscher.

7.2.4 Proffice

I Proffice senaste årsredovisning och i de material som tilldelades personalen framgår
inte vad optionsprogrammet har för syfte. Den intervjuade på Proffice angav att de två
huvudsyftena bakom optionsprogrammet var:

• att öka engagemanget hos personalen
• att de anställda skall få ta del av en bra aktiekursutveckling

Vidare uppgavs ett syfte vara att underlätta rekrytering.

7.3 Utformning av optionsprogram

Undersökningsmodellen, som presenterades i figur 4.5, utgick från att syftet med
optionsprogrammet inverkar på utformningen av optionsprogrammet. Nedan presenteras
hur företagens optionsprogram är utformade samt de intervjuades motiveringar till varför
optionsprogrammet utformats som det gjorts. Informationen om optionsprogrammens
utformning är hämtad från företagens årsredovisningar, information som utarbetats i
samband med att de anställda erbjöds optioner samt från intervjuerna med de ansvariga
för optionsprogrammen.

7.3.1 SEB

I februari 1999 beslutade styrelsen för SEB att införa ett personaloptionsprogram för
koncernledningen. Optionerna erhölls utan någon optionspremie och kan utnyttjas mellan
2002 och 2006. Under år 2000 utvecklades optionsprogrammet till att omfatta cirka 400
ledande befattningshavare med optioner som kan utnyttjas under perioden 2003-2007.
Under 2001 beslutades att utvidga programmet med vissa nyckelpersoner och totalt
omfattar nu antalet innehavare av personaloptioner cirka 1 000 personer. Optionerna har
en inlåsningsperiod på tre år, vilket innebär att om innehavarna av personaloptionerna
slutar inom tre år går optionerna förlorade. SEB har valt att säkra optionsprogrammet
genom ett ”swap-avtal”, vilket innebär att de har säkrat sig emot en kursökning samt för
de sammanhängande sociala kostnaderna. Säkringskostnaderna har beräknats till 42 Mkr
för de två första optionsprogrammen. (SEB Årsredovisning 2000)
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Optionerna bedöms uppfylla de kriterier som gäller för beskattning av personaloptioner.
Detta innebär att någon beskattning inte aktualiseras förrän personaloptionerna utnyttjas.
Värdet av personaloptionerna behandlas vid utnyttjandet såsom inkomst av tjänst för
innehavarna varvid även sociala avgifter utgår för SEB. Lösenpriset för programmen
1999 och 2000 är 82,40 respektive 91 kronor. (SEB Årsredovisning 2000) Vid
intervjutillfällena under juni-juli 2001 låg aktiekursen något över lösenpriset. I de senaste
optionsprogrammet har antalet tilldelade optioner bestått av tre nivåer, 5 000, 10 000
samt 15 000 optioner.

SEB har tidigare erfarenhet av ett konvertibelprogram där samtliga anställda hade
möjlighet att teckna konvertibler. Konvertibelprogrammet var dock inte så lyckosamt då
konverteringskursen översteg aktiekursen när löptiden var slut.

Enligt de intervjuade är anledningen till optionsprogrammets utformning att kunna knyta
de anställda till banken. De intervjuade påpekade i samband med diskussionen om
optionsprogrammets utformning att det är viktigt att fördelningen av optioner motiveras
på ett tydligt sätt. Vidare tror de att optionsprogrammet ger mest effekt om ett fåtal
personer får fler optioner än att alla får ett fåtal optioner var.

7.3.2 B&B

B&B har både ett utestående konvertibelprogram och ett optionsprogram.
Konvertibellånet är riktat till alla fast anställda i Sverige, Danmark, Norge och Finland
och löper från den 28 januari 2000 till och med den 30 oktober 2004. Konvertering kan
ske från och med den 1 juli 2002 till och med den 15 september 2004. Totalt tecknade sig
cirka 900 anställda. I Sverige tecknade sig cirka 50% av de anställda. Vid en full
konvertering uppstår en utspädningseffekt på 2,9%. (B&B Årsredovisning 1999/00)

Konvertiblerna erbjöds i poster om cirka 10 000 kronor. Lägsta teckningsbelopp var en
post. De anställda hade ett garanterat teckningsbelopp på sju poster och ett högsta
teckningsbelopp på 15 poster. Konvertibelprogrammet bedöms vara marknadsmässigt
varför någon förmånsbeskattning ej inträffar för den anställda. (Erbjudande att bli
delägare i Bergman & Beving genom att teckna konvertibler 1999)

Optionsprogrammet riktade sig till cirka 150 ledande befattningshavare, varav 89% valde
att teckna optioner. Optionerna är syntetiska optioner, vilket innebär en kontant
utbetalning vid inlösen. Utspädningseffekten uteblir då det inte rör sig om några aktier
som ska ges ut. Löptiden är 13 januari 2000 - 13 januari 2003 och optionerna kan ej lösas
in under löptiden. Optionerna klassificeras som värdepapper, vilket innebär att
beskattning sker i inkomstslaget kapital. (B&B Årsredovisning 1999/00) Enligt ekonomi-
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och finanschefen var villkoret för att teckna optioner att minst fem poster tecknats i
konvertibelprogrammet. De ledande befattningshavarna tilldelades 5 000 eller 10 000
optioner med en teckningskurs på 10 kronor. Det fanns möjlighet att teckna ett lägre
antal, dock i 1 000-tal optioner.

I årsredovisningen står att optionsprogrammets resultatpåverkan kommer att begränsas
vid en kursuppgång då programmet i huvudsak har säkrats. Vid intervjun med ekonomi-
och finanschefen framkom att 80% av programmets storlek är säkrat. Skulle kursen
däremot gå ned uppstår kostnaderna till den bank som ingått avtal med B&B om säkring,
då de vill ha betalt för de aktier de köpt enligt avtalet.

Konverteringskursen för konvertiblerna är 119 kronor och lösenpriset för optionerna är
119,30 kronor. (B&B Årsredovisning 1999/00) Aktiekursen vid intervjuerna i juni 2001
låg runt 130 kronor och som lägst har kursen legat på 107 kronor under löptiden. Den
intervjuade på B&B berättade att de har en tidigare erfarenhet av konvertibelprogram på
B&B, som hade ett negativt utfall.

Den intervjuade nämnde att anledningen till att man valde att erbjuda de anställda
konvertibler var att det egna insatta kapitalet skulle vara begränsat. Konvertibler innebär,
som nämndes i kapitel 3, att den anställda lånar ut pengar till företaget mot en ränta. De
anställda i B&B fick möjlighet att låna pengar från Handelsbanken till en något högre
ränta, vilket innebär att insatsen från den anställda är ränteskillnaden mellan lånet till
Handelsbanken och konvertibellånet.

Ledningen önskade att cheferna skulle få en högre utdelning och de ansågs ha en större
möjlighet till att satsa pengar. De erbjöds därför optioner utöver konvertiblerna.
Anledningen till att syntetiska optioner valdes var att de innebär en kontantutbetalning,
vilket betyder att man undviker nackdelen att utomstående måste ställa ut optioner eller
att aktieägarna drabbas av utspädning.

7.3.3 Know IT

Know IT införde sitt nuvarande optionsprogram i september år 2000. Företaget hade då
en erfarenhet av ett konvertibelprogram som infördes 1998 och som löper fram till
oktober 2001. Konverteringskursen för konvertibelprogrammet ligger på 141 kronor,
vilket innebär att konvertering förmodligen inte kommer att bli aktuell. (Know IT
Årsredovisning 1998/99) Även innan börsintroduktionen fanns ett program som innebar
att man i samband med anställningsavtalet köpte minst en post aktier i bolaget och fick en
option på ytterligare aktier.
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Det senaste programmet som infördes under år 2000 bygger på teckningsoptioner, som
berättigar till nyteckning av maximalt 477 700 aktier. Detta motsvarar en
utspädningseffekt vid en eventuell inlösen på 8,3%. Löptiden är på två år och det är inte
möjligt att lösa in optionerna under löptiden. (Know IT Årsredovisning 1999/00)
Optionsprogrammet riktar sig till alla anställda, men med olika antal optioner. Enligt de
intervjuade menas med alla anställda de som var tillsvidareanställda på sista dagen av
teckningsperioden. De anställda delades in i kategorier där de ledande befattningshavarna
fick teckna flest optioner och så vidare i en fallande skala.

Cirka 90% av de anställda valde att teckna optioner. Minsta möjliga antal optioner de
anställda kunde teckna var 100 och maximalt 500 stycken. Efter ansökan var det möjligt
att teckna 1 000 optioner. Vissa ledande befattningshavare hade möjlighet att teckna upp
till 20 000 optioner. Optionspremien sattes till cirka 10 kronor, vilket betyder att de
anställdas insats låg på 1 000-10 000 kronor och upp till 200 000 kronor för ledande
befattningshavare. Optionerna erhölls mot en optionspremie som anses marknadsmässig.
Då optionerna erhålls till marknadsmässigt värde uppkommer ingen förmånsbeskattning.
Vidare anses optionerna utgöra värdepapper, vilket innebär att en eventuell reavinst
beskattas i kapital.

Sedan införandet av optionsprogrammet har aktiekursen sjunkit från 69 kronor till cirka
15-25 kronor i juni då intervjuerna av anställda genomfördes. Lösenpriset är satt till 90
kronor, vilket innebär att optionerna är ”out-of-the-money”.

De intervjuade uppgav att man ville ha optioner som kunde knytas till anställningen, men
valet av optionstypen gjordes av skattemässiga skäl. De intervjuade tycker dock att det är
bra att de anställda får betala för optionerna så att de känner att de tar en risk och funderar
över valet själv. Vid intervjutillfället framkom även att Know IT hade för avsikt att ge ut
optionsprogram årligen.

7.3.4 Proffice

Proffice nuvarande optionsprogram infördes i mars 2000 och baseras på
teckningsoptioner. (Proffice årsredovisning 2000) Företaget har tidigare haft ett
optionsprogram som gavs ut 1998 och löpte ut mars 2000. Detta optionsprogram riktade
sig till kontorspersonal (som ej arbetar som konsult ute hos kund). Optionsprogrammet
var mycket lyckosamt och aktier kunde tecknas till 35 kronor jämfört med aktiekursen
som under denna period låg kring 200 kronor (räknat innan spliten i april 2001). Proffice
har även haft ett konvertibelprogram som riktade sig till styrelsen och vissa ledande
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befattningshavare. Även detta program löpte ut i mars 2000. (Proffice prospekt inför
börsintroduktionen 1999)

Det nuvarande optionsprogrammet löper på tre år och det är möjligt att lösa in optionerna
från två år och framåt. Totalt tecknades 396 200 optioner vilket vid inlösen bidrar till en
utspädningseffekt för aktieägarna på 2,4%. De anställda som valde att teckna optioner
betalade en optionspremie som var marknadsmässig, vilket innebär att de beskattas i
inkomstslaget kapital. Optionsprogrammet riktade sig till alla anställda, med villkoret för
konsulter att de varit anställda i två år. Konsulterna blev erbjudna att teckna 300 optioner
och kontorsanställda 1 500 optioner. För en mindre krets personer var tilldelningen högre.
Premien sattes till 75 kronor (räknat före spliten i april 2001 på 4:1). Ungefär en tredjedel
av de anställda valde att teckna optioner.

Lösenpriset sattes till 272 kronor (Proffice årsredovisning, 2000), vilket motsvarar 68
kronor efter spliten. Kursen vid utgivandet låg runt 50 kronor. Sedan utgivandet har
kursen först ökat till cirka 90 kronor för att sedan sjunka till ca 30-40 kronor under juni
2001 då intervjuerna genomfördes.

Enligt den intervjuade på Proffice valde man teckningsoptioner beräknat med
marknadsvärde på grund av skatteeffekterna. Osäkerheten i att ledningen inte kan förutse
storleken på de sociala kostnaderna angavs som argument.
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7.3.5 Sammanfattning utformning av fallföretagens optionsprogram

I matrisen nedan visas information om de fyra fallföretagens optionsprogram som kan
vara intressant att ha som grund vid en vidare diskussion om optionsprogrammens
konsekvenser.

Figur 7.2: Sammanfattning utformning av fallföretagens optionsprogram
Fall-
företag

Options-
typ

Skatte-
mässig
typ

Löp-
tid

Målgrupp Andel
tecknade

Tidigare
program

”In/out-
of-the-
money*”

Någon
gång varit
”in-the-
money”

SEB Köpoptioner Personal
-optioner

7 år Ledning 100% Negativt In Ja

B&B Syntetiska/
Konvertibler

Ej
personal-
optioner

3 år/4
år

Ledning/
alla

50%** Negativt In Ja

Know IT Tecknings-
optioner

Ej
personal-
optioner

2 år Alla 90% Positivt/
Negativt

Out Nej

Proffice Tecknings-
optioner

Ej
personal-
optioner

3 år Alla 33% Positivt Out Ja

*  Om aktiepriset översteg lösenpriset vid tidpunkten för intervjuerna i maj-juli 2001 (se intervjuförteckning)
** Avser de anställda i Sverige. I övriga länder var andelen som tecknade något lägre.

7.4 Konsekvenser av optionsprogram

För att få mer förståelse för vad ett optionsprogram innebär är det, förutom motivet
bakom införandet av optionsprogrammet, även intressant att studera konsekvenser efter
införandet av programmet. Frågor ställdes till de ansvariga för optionsprogrammen om de
tyckte att syftet hade uppfyllts, om programmet medfört några andra konsekvenser som
man inte hade räknat med från början och vad den allmänna börsnedgången hade haft för
betydelse. Vidare frågades även hur de upplevde att de anställda reagerat på
optionsprogrammet, en fråga som kommer att behandlas djupare i kapitel 8 där resultaten
från intervjuerna med anställda redovisas.

För att förstå varför företagen väljer just optionsprogram som ett medel för de uttalade
syftena frågades vilka för- och nackdelar optionsprogram har framför de traditionella
bonusprogrammen som baseras på redovisningsmässiga resultat. En annan konsekvens
som bör beaktas vid utvärderingen av ett optionsprogram är de kostnader som de för med
sig. De intervjuade har därför intervjuats om vilka kostnader som de ansåg att
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optionsprogrammet fört med sig. Sammanfattningsvis presenteras de för- och nackdelar
som intervjupersonerna nämnde med optionsprogram. Detta gäller inte bara
optionsprogram i den utformning det egna företaget hade utan även med optionsprogram
mer generellt.

7.4.1 SEB

De intervjuade på SEB ansåg att syftet med optionsprogrammet uppfylls trots den
allmänna börsnedgången. De påpekade dock att syftet att koppla de anställdas intresse till
företaget och att behålla de anställda givetvis gynnas av att börskursen går upp. Att
behålla anställda tack vare optionsprogrammet kan vara svårt när aktiekursen knappt
överstiger lösenpriset. Däremot har en något oväntad konsekvens av optionsprogrammet
observerats av de intervjuade, vilket är att de anställda verkar lägga ett högt värde i att bli
utvalda till att deltaga i optionsprogrammet.

”Optionerna har fått ett symbolvärde, där det inte är värdet i pengar som räknas utan att
man blivit utvald.”

Chef SEB, 2001-06-06

De intervjuade upplever inte att de anställda tycker att optionsprogrammet är svårt att
förstå. De tror att trots att optioner kan upplevas som ett komplicerat instrument så har
det inte varit några svårigheter för de anställda i SEB att förstå programmet. Detta tror de
intervjuade dels kan bero på att optionerna endast ges ut på ledningsnivå där
utbildningsnivån är högre och dels för att optioner till anställda blir allt vanligare.

I jämförelse med bonusprogram ansåg de intervjuade på SEB att optionsprogram är mer
långsiktigt då deras optionsprogram har en löptid på hela sju år, med en inlåsningsperiod
på tre år. Fördelen med bonusprogram ansågs vara att utfallet är enklare att påverka själv.
De ser det som omöjligt för de anställda att påverka värdet på optionerna. De intervjuade
anser inte att optionsprogram är ett substitut för bonussystemet, utan att det är ett
komplement.

Vad gäller kostnader för optionsprogrammet nämnde intervjupersonerna på SEB att de
lagt ner mycket tid på att utforma optionsprogrammet. De har exempelvis lagt ned
mycket tid på frågan om hur optionerna skall fördelas. Den andra kostnadsposten är
givetvis personalkostnader i form av sociala avgifter, vilket de beräknar uppgå till endast
en procent av de totala personalkostnaderna. På SEB har inga intervjuer gjorts på en
övergripande koncernnivå, utan endast på affärsområdesnivå, vilket innebär att andra
kostnader går att finna högre upp i organisationen. Som nämndes i avsnitt 7.3.1 har en
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kostnad för att säkra optionsprogrammet beräknats till 42 Mkr. Beräkningar av kostnader
ligger dock utanför ramen för denna avhandling varför jag valt att inte gå in på djupare in
på problemet.

En fördel som diskuterades av de intervjuade var att optionsprogram ökar värdet för
aktieägarna. En av de intervjuade tycker att optionsprogram är ”den mest intelligenta
metoden för att koppla de anställdas intresse till aktieägarnas”.

De intervjuade tror däremot att optionsprogram kan medföra negativa effekter i företag
där låga löner har motiverats av optionsprogram. I dessa företag tror de att det kan uppstå
en negativ stämning om börskursen går ned. Nackdelarna med det egna
optionsprogrammet anser de intervjuade vara att det tog mycket tid i anspråk att införa.
Annars ser de intervjuade på SEB inte några nackdelar med det upplägg som deras
optionsprogram har. Framtida kostnader har företaget säkrat, vilket innebär att
kostnaderna inte kommer som någon överraskning utan de vet ungefär vad de kommer att
uppgå till.

7.4.2 B&B

Konsekvenserna av den allmänna börsnedgången har enligt den intervjuade på B&B inte
påverkat optionsprogrammet nämnvärt. Snarare menar den intervjuade att företaget har
gynnats av IT-företagens nedgång, då aktierna i B&B blivit mer intressanta när kapitalet
har sökt nya vägar.

Den intervjuade på B&B upplever vidare att reaktionerna från de anställda vid införandet
av programmet var positiva. På B&B har man en tidigare erfarenhet av ett
konvertibelprogram med dåligt utfall, vilket medfört att de som varit med om detta hade
en mer negativ inställning vid införandet av programmen.

Den intervjuade verkar betydligt mer positivt inställd till optionsprogram än till
bonusprogram. Han menar att bonusprogram kan anses vara ett trubbigt instrument, då
det bygger på historiska siffror. Liksom i SEB nämndes att optionsprogram är mer
långsiktigt. Ytterligare en fördel som den intervjuade nämnde med optionsprogram var att
de kan utformas med inlåsningseffekter, vilket dock inte är fallet hos B&Bs nuvarande
program.

Kostnader som har identifierats är kostnader för rådgivare som varit med och tagit fram
optionsprogrammet. Den interna tiden beräknas inte vara så stor, utan kriteriet var VD:ar
och liknande chefer under VD. Vidare beskrevs att kostnaderna för optionsprogrammet
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har säkrats, vilket innebär att ett avtal ingåtts med en bank. Kostnaden för säkringen är en
räntekostnad till banken på kostnaden för de aktier som de köper enligt säkringsavtalet.
Vid en kursnedgång kan dock optionsprogrammet börja kosta pengar då banken vill ha
sina pengar för mellanskillnaden mellan de avtalade priset som banken kan sälja tillbaka
aktierna till och den aktuella aktiekursen.

Den intervjuade på B&B nämnde att de två främsta fördelarna han ser med
optionsprogram är att de motiverar de anställda och att det gör dem mer delaktiga i
företaget.

Den intervjuade har identifierat ett problem med de syntetiska optionerna i att alla inte
har råd att deltaga. Optioner utan optionspremie för de anställda diskuteras nu som en
lösning, då man får med sig 100% av dem som erbjuds optioner och man kan ha en
inlåsningseffekt. Den negativa sidan med personaloptioner är att de anställda inte gör
någon ekonomisk uppoffring, utan det är företaget som får stå för kostnaden.

”Man kan fråga sig om det är rimligt att man skall hälla ut pengar till  folk på det
sättet”. 

Ekonomi- och finanschef B&B, 010607

Ytterligare en nackdel som diskuterades av respondenten på B&B var att optionsprogram
har fått ett negativt rykte. De anställda som erhåller pengar via optioner anses inte vara
värda pengarna.

7.4.3 Know IT

De intervjuade på Know IT var mer osäkra om syftet, att rekrytera och behålla anställda,
hade uppnåtts. De upplevde att optionsprogrammet togs emot väl, men att den aktuella
kursen låg så pass mycket under lösenpris att det var svårt att se ett incitament för de
anställda att stanna kvar beroende av optionsprogrammet. Däremot så tror de inte att
optionsprogrammet påverkar företaget negativt på grund av att de anställda skulle känna
sig lurade eller besvikna. De nämnde att en viktig förklaring är att börsnedgången är
allmän och inget som har specifikt med Know IT att göra. De ansvariga tycker att de har
förklarat riskerna och att de anställda förstår att det är en allmän nedgång i branschen som
påverkat Know ITs aktiekurs.

”Vi har förklarat riskerna och så har vi välutbildade anställda som läser tidningarna
själva och förstår.”

Ekonomichef Know IT, 010523
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De intervjuade nämnde att ett tecken på att de anställda inte fått en negativ inställning till
optionsprogram är att de visat ett intresse av att delta i ett nytt optionsprogram som
eventuellt skall införas.

Vid en jämförelse med bonusprogram ser personalchefen en nackdel med optionsprogram
då de ej kopplas till den egna prestationen.

De intervjuade på Know IT har identifierat kostnader för rådgivare att ta fram
optionsprogram och skriva prospekt. Internt uppskattas att cirka 200 timmar har gått åt
för olika personer som arbetat med optionsprogrammet. Utspädningseffekten för
aktieägarna vid en eventuell utspädning uppgår till 7-8%.

De intervjuade nämnde en fördel, som inte har diskuterats av respondenterna på de övriga
fallföretagen, nämligen att optionsprogrammet faktiskt medför en positiv likviditetseffekt
för det utgivande företaget. I Know ITs fall medförde det senaste optionsprogrammet
3 miljoner kronor i optionspremier. Vidare nämndes att optionsprogram är ett
incitamentsprogram som bidrar till att den anställda ser mer långsiktigt och att det kan
användas som rekryteringsargument. Ytterligare en fördel som personalchefen märkt av
är att de anställda som blir erbjudna optionsprogram känner sig stolta över sin
arbetsgivare. Trots att optionsprogram inte alltid är så lönsamt för den anställde tror de
intervjuade att de anställda upplever det som en god gest från företagets sida att erbjuda
optionsprogram. En nackdel som nämndes med optionsprogram är att det tar mycket
intern tid i anspråk vid införandet.

7.4.4 Proffice

Även den intervjuade på Proffice var något osäker på om syftet med optionsprogrammet
kommer att uppfyllas på grund av att kursen har gått ned. Han uppfattar det som att den
negativa kursutvecklingen har inneburit att det inte pratas lika mycket om
optionsprogrammet som tidigare. Han poängterade att han uppfattar att de anställda
fortfarande har en positiv inställning till optionsprogrammet och att ledningen varit
extremt tydliga i kommunikationen om att optionerna innebär ett eget risktagande.

Den intervjuade på Proffice nämnde främst fördelar med optionsprogram. Han tycker
framför allt att optionsprogram är enklare än andra incitamentsprogram. Det finns en av
marknaden satt aktiekurs att basera optionens värde på. Han anser också att det är relativt
enkelt att förklara. Han ser vidare en fördel, till skillnad från respondenten i B&B, i att en
inlåsningseffekt saknas vid optionsprogram. Han menar att företag inte alltid eftersträvar
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en inlåsningseffekt i incitamentsprogrammet. Han anser att en anställd inte skall stanna
kvar i företaget enbart på grund av incitamentsprogrammet.

Den intervjuade på Proffice har identifierat samma kostnader som de intervjuade på
Know IT, kostnader för rådgivare, arbetstid på cirka 160 timmar och en utspädningseffekt
till aktieägarna.

Respondenten på Proffice nämnde engagemang och rekrytering som fördelar med
optionsprogram. Vidare ansåg han att optionsprogram ger ett långsiktigt fokus på hela
företagets utveckling. Den anställde får ett intresse för företaget på en mer övergripande
nivå och inte bara för den egna avdelningen. En annan fördel som inte diskuterats så
mycket under de andra intervjuerna på de andra företagen var att de anställda via
optionsprogrammet får större kunskap om företaget.

Den enda nackdelen med optionsprogram som diskuterades av den intervjuade på
Proffice var att optionsprogrammet blir värdelöst om aktiekursen går åt helt fel håll.
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7.5 Sammanfattning

I figur 7.3 presenterats undersökningsmodellen med de resultat som intervjuerna med de
ansvariga för optionsprogrammen gav samt information från årsredovisningar och
erbjudande om optionsprogram.

Figur 7.3: Sammanfattning av optionsprogram ur ett ledningsperspektiv
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8 OPTIONSPROGRAM UR DE ANSTÄLLDAS
PERSPEKTIV

Kapitel 8 handlar om optionsprogram sett ur de anställdas perspektiv. Resultaten från
intervjuerna med de anställda presenteras, liksom i kapitel 7, företag för företag under
respektive delfråga.

8.1 Bakgrund

Efter att ha intervjuat ansvariga för optionsprogrammen i de fyra fallföretagen har en
uppfattning kunnat erhållas om varför optionsprogram införs och varför olika typer av
optionsprogram väljs. Vidare har de intervjuade fått berätta om vad som hänt efter
optionsprogrammet har införts som exempelvis kursfall, de anställdas reaktioner och
vilka kostnader som har uppstått. Optionsprogram som incitament har även diskuterats
mer generellt genom att identifiera för- och nackdelar och genom att jämföra det med
traditionella bonussystem som baseras på redovisningsmässiga resultat. Syftet med
optionsprogram hos de olika fallföretagen var bland annat att locka, behålla och motivera
de anställda. För att förstå vad införandet av ett optionsprogram innebär är det intressant
att studera företeelsen från de anställdas perspektiv.

Optionsprogram finns, som noterades i undersökningen om vilka företag som har
optionsprogram i kapitel 5, i företag i de flesta branscher. Vidare så riktar de sig ofta till
alla anställda. Denna utbredning av optionsprogram har gjort att anställda med olika
bakgrund och utbildningsnivå kommer i kontakt med optioner. De kanske reagerar på
olika sätt beroende på tidigare erfarenheter och kunskap om optioner. För att fånga upp
dessa uppfattningar har jag intervjuat personer med olika bakgrund, ålder,
utbildningsnivå och erfarenhet av optionsprogram.

För att förstå hur de anställda kan uppfatta ett optionsprogram har jag frågat dem om hur
de reagerade vid införandet av optionsprogrammet och om deras uppfattning har
förändrats sedan införandet. Andra frågor som togs upp med de anställda var exempelvis
vilket syfte de upplevde att optionsprogrammet hade och vad de ansåg om
optionsprogrammets utformning.

Då de anställdas bakgrund och erfarenhet kan ha betydelse för hur de uppfattar
optionsprogrammen görs en beskrivning av vilka personer som har intervjuats med



98

avseende på befattning, hur länge de varit anställda på företaget och vilken erfarenhet de
har från tidigare options- och konvertibelprogram.

På SEB, som erbjöd personaloptioner till ledande befattningshavare, intervjuades en
person som är chef för Trade and Project Finance. Han har arbetat på SEB i 16 år och
hade tidigare erfarenhet av konvertibelprogrammet på SEB, som nämndes i kapitel 6,
med ett negativt utfall.

På B&B intervjuades två anställda, en controller som arbetat i koncernen i tolv år och en
sekreterare som varit anställd i B&B i drygt ett år. Controllern har tidigare erfarenhet av
ett konvertibelprogram inom B&B, medan sekreteraren inte har någon tidigare erfarenhet
av options- eller konvertibelprogram. Då B&B erbjuder två typer av program, syntetiska
optioner och konvertibler, valde jag att intervjua en som erbjudits optioner och en som
erbjudits konvertibler. Controllern erbjöds optioner och konvertibler i det senaste
programmen, medan sekreteraren blev erbjuden konvertibler.

På Know IT intervjuades fyra anställda, varav en konsultchef och tre konsulter.
Konsultchefen har arbetat på Know IT i fyra år och har tidigare erfarenhet från
konvertibelprogrammet som startade 1998. Konsult 1 har arbetat på Know IT i ett år och
han valde att inte deltaga i optionsprogrammet. Konsult 2 har varit anställd i tre år och
han hade tidigare erfarenhet av konvertibelprogrammet som infördes 1998. Konsult 3 har
varit anställd på Know IT sedan starten 1990. Hon har tidigare erfarenhet av från
aktieprogrammet som infördes innan börsintroduktionen. Hon valde att inte deltaga i
konvertibelprogrammet som infördes 1998.

På Proffice intervjuades två personer, en VD för ett bolag inom koncernen som kallas
Proffice Pedagogen och en marknadsekonom. Den anställde på Proffice Pedagogen har
arbetat inom koncernen i tre år och marknadsekonomen har arbetat på Proffice i två år.
De hade ingen tidigare erfarenhet av options- eller konvertibelprogram.

Figur 8.1 visar att undersökningen av de anställdas uppfattningar omfattas av
optionsprogrammens konsekvenser i undersökningsmodellen som presenterades kapitel
4. Resultaten från intervjuerna med de anställda presenteras enligt strukturen i
undersökningsmodellen, motiv, utformning och konsekvenser.
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Figur 8.1: Kapitlets struktur
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I bilaga 3 finns en frågemall som användes vid intervjuerna med de anställda på
fallföretagen. I källförteckningen finns en intervjuförteckning där det går att finna vem
som intervjuats på respektive fallföretag och vilken befattning de har.

8.2 Optionsprogrammets syfte

För att få en förståelse för hur de anställda har uppfattat införandet av optionsprogrammet
var det intressant att höra vad de anställda uppfattade var företagets syfte med
optionsprogrammet. De berättade även om hur väl de trodde att syftet kunde uppfyllas
samt om de kände sig mer delaktiga i företaget som optionsinnehavare och om
optionsprogram kunde bidra till att behålla dem i företaget.

8.2.1 SEB

Den intervjuade på SEB svarade att syftet med optionsprogrammet är att skapa en
delaktighet genom att skapa en koppling mellan den anställdas privatekonomi och hur det
går för banken. Syftet kan uppnås om det går bra för aktiekursen annars kan
optionsprogrammet få en motsatt effekt. Han menar dock att nedsidan är mindre jobbig i
SEB eftersom optionerna har erhållits utan kostnad. Den intervjuade berättade att det vid
konvertibelprogrammet, som krävde en egen insats, uppstod en negativ stämning då det
var få som tjänade pengar på programmet. Personalen ifrågasatte varför man erhöll
konvertiblerna vid just detta tillfälle och att ledningen borde ha vetat om vad som skulle
hända.
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Respondenten i SEB tror att optionerna medför att man känner sig mer delaktig i
företaget. Han följer börskursen dagligen, vilket han dock hade gjort oberoende av om
han haft optioner eller inte. Däremot tror han inte att optionsprogrammet i SEB är ett
medel för att behålla de anställda. Han anser att beloppet är för litet för att det skulle ha
en avgörande betydelse vid valet att stanna kvar i företaget eller inte.

8.2.2 B&B

Controllern på B&B tror att syftet med optionsprogrammet är att verka som ett
komplement till lönen och att stärka sammanhållningen. Företaget vill försäkra sig om att
alla gör sitt yttersta för att i slutändan få upp börskursen. Han sammanfattade syftet med
att få ”nöjda anställda”. Som det ser ut idag tror han att det är möjligt att syftet uppnås.

Den intervjuade sekreteraren tror att företagets syfte med att införa konvertibel-
programmet är att motivera de anställda, förbättra produktionen samt att behålla de
anställda. Hon tror att motivationen ökar av ett konvertibelprogram, men däremot får inte
programmet anställda att stanna i företaget.

När det gäller optionsprogrammets inverkan på att skapa delaktighet upplever controllern
att han ändå har ett ansvar i och med sina arbetsuppgifter. Däremot tror han att man följer
börskursen med ett större intresse. På lägre nivåer tror han att känslan för B&B förstärks
av konvertibelprogrammet.

”De anställda läser om företaget i tidningar och intresset för företagets framtid ökar.”

Controller B&B, 2001-06-27

Han tror dock inte att optionsprogrammet bidrar till att de anställda arbetar mer effektivt,
men det kan leda till att de anställdas engagemang ökar.

Den andra respondenten påpekade att hon känner sig mer delaktig som innehavare av
konvertibler trots att hon inte känner att hennes egen insats kan påverka vinsten. Hon
nämnde också att hon följer företagets börskurs mer än om hon inte haft konvertibler.

Ingen av de intervjuade i B&B tycker att options- och konvertibelprogrammet är ett bra
medel för att behålla dem i företaget. Sekreteraren påpekade däremot att man kan säga att
införandet av ett konvertibelprogram för alla anställda visar företagets goda vilja, vilket
indirekt påverkar en anställds beslut att stanna kvar i företaget.
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8.2.3 Know IT

Konsult 1 nämnde att han uppfattar att syftet med optionsprogrammet är att skapa lojalitet
och att de anställda skall känna någonting för Know IT. Han tror även att en tanke är att
företaget skall dela med sig till de anställda om det går bra.

Konsultchefen tror att huvudmotivet bakom optionsprogrammet var att det skulle
användas som argument vid rekryteringar. Vidare tror han att syftet kan vara att sprida
ägandet. Han tror dock inte att syftet har uppfyllts på grund av att kursen har fallit. Han
anser att optionsprogrammet ej går att använda som argument vid rekrytering och
ägarspridningen uppnås ej då det inte är någon som vill lösa in optionerna.

Konsult 3 på Know IT tror att syftet med optionsprogrammet är att rekrytera och behålla
anställda. Detta syfte anser hon dock inte kan uppfyllas som läget ser ut idag vad gäller
börskursen. Konsult 2 anser att huvudsyftet är att ge de anställda del av resultatet. Han
tror även att optionsprogrammet infördes för att ”låsa fast folk”.

De intervjuade nämnde att en konsekvens av optionsprogrammet är att det skapar
delaktighet. Konsult 3 följer börskursen mer när hon har optioner och aktier i Know IT än
om hon inte haft det. Även konsult 2 följer börskursen mer när han har ett intresse i
bolaget. Konsultchefen följde däremot börskursen regelbundet redan innan han hade
optioner.

De intervjuade på Know IT uppfattar inte optionsprogram som något bra medel för att
behålla de anställda i företaget. Motiveringar är dels att optionerna inte är kopplade till
anställningen, dels att det är andra faktorer som påverkar valet att byta jobb. Konsult 2 är
starkt emot optioner som är kopplade till anställningen. Han anser att anledningen att man
väljer att stanna kvar i ett bolag ska vara ett bra arbetsklimat och kompetensutveckling.

8.2.4 Proffice

Båda de intervjuade på Proffice nämnde att de tror att ett syfte bakom optionsprogrammet
är att de anställda ska känna sig delaktiga.

”att få folk att självmant hålla sig informerade om företagets utveckling och reflektera
lite över vad man kan göra för att påverka utvecklingen på ett positivt sätt.” 

Chef Proffice 010619
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Ett annat syfte som nämndes är att optionsprogram skapar ”vi-känsla” och en förståelse
för företaget.

De intervjuade på Proffice tycker båda att de känner sig mer delaktiga när de är
innehavare av optioner. De tycker att det stärker känslan av helheten. De intervjuade
följer börskursen regelbundet. Börskursens finns på Proffice Intranät, vilket gör det enkelt
att gå in och studera kursen.

För att optionsprogrammet ska vara ett medel för att behålla anställda tycker de
intervjuade att det måste utformas på ett annat sätt än det nuvarande programmet. En
respondent nämnde att om programmet skulle vara kontinuerligt återkommande varje år
skulle hon se det som ett incitament för att stanna. Den andra respondenten nämnde att
optionsprogram skulle kunna verka som ett instrument för att behålla anställda om det
utformades så att optionerna måste säljas tillbaka om anställningen upphör.

8.3 Optionsprogrammets utformning

Under intervjuerna diskuterades de anställdas syn på hur optionsprogrammet var utformat
och om det fanns något bättre sätt att utforma optionsprogram på.

8.3.1 SEB

Den intervjuade på SEB saknar ett optionsprogram som riktar sig till alla anställda. Han
anser dock att om man syftar till att låsa in personal måste man ha ett smalare program
där man kan lägga ”mer krut på färre människor”.

Jämför man personaloptionsprogrammet med det tidigare konvertibelprogrammet så
anser den intervjuade att optionerna är mycket enklare. Det är mycket lättare för
innehavarna att följa. Det som var komplicerat vid konvertibelprogrammet var bland
annat hur de skulle behandlas i skattedeklarationen.

8.3.2 B&B

Den intervjuade controllern anser att det är bra att de anställda fick köpa optionerna
själva för då tvingas de att ta ställning till vad risken innebär. Vid en jämförelse av
options- och konvertibelprogrammet bedömer han att konvertibelprogrammet är betydligt
säkrare. Optionsprogrammet innebär en större risk, men också en större utväxling. Den
intervjuade jämför konvertibelprogrammet med att sätta in pengarna på banken.
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Controllern påpekade att det är viktigt när i tiden ett options- eller konvertibelprogram
införs. Han tror inte att den positiva sidan med programmen överstiger den ”badwill” som
kan uppstå vid en kursnedgång.

Den intervjuade sekreteraren på B&B, som endast blivit erbjuden konvertibler, anser att
det är bra att konvertibelprogrammet riktar sig till alla anställda.

”Samhörigheten blir större och man känner sig uppskattad trots att man inte har någon
högre befattning.”

Sekreterare B&B, 010625

8.3.3 Know IT

Konsult 2 tycker i efterhand att det var bra att det fanns en begränsning i hur många
optioner man fick teckna.

”Vid den tidpunkten var man lite blåögd och trodde att kursen skulle gå upp i 280 kr
igen. Då hade jag nog gärna tecknat mer.” 

Konsult 2 Know IT, 010618

Konsult 3, som varit med från Know ITs början, påpekade att det är viktigt att löptiden
inte är för lång. Hon tycker att en lång löptid medför en ökad risk för att konjunkturen
påverkar den positiva trenden. Hon anser också att tidpunkten för införandet av
optionsprogrammet är viktigt, så att inte lågkonjunktur inte inträffar precis efter
införandet.

Att de anställda måste betala för optioner verkar ingen av de intervjuade se som något
negativt. På Know IT ser de intervjuade situationen utifrån aktieägarnas synvinkel. Två
av de intervjuade nämnde att aktieägarna får betala för optionerna om de anställda inte
betalar en optionspremie.

En tydlig uppfattning finns bland de intervjuade om att det är viktigt att erbjuda alla
anställda optioner. Motiveringen är bland annat att det annars skulle skapas en klyfta
mellan de som blev utvalda att få teckna optioner och de övriga.

Konsult 3 har funderat på att optionerna skulle kunna ges i form av en årsbonus som är
ständigt återkommande och som ökar med antalet år man varit anställd. Hon anser att
optionsprogrammet på det här sättet blir ett incitament för att stanna i bolaget.
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8.3.4 Proffice

Den intervjuade chefen på Proffice Pedagogen tycker, liksom respondenterna på
Know IT, att det är bra att de anställda har betalat för optionerna. Hon menar att det man
får gratis är ingenting värt, utan det är först när man betalat för något som det får ett
värde. Den intervjuade marknadsekonomen anser tvärtom att optionerna kunde göras mer
som en löneförmån.

För att få ut så mycket som möjligt av ett optionsprogram anser marknadsekonomen på
Proffice att man bör utveckla informationen kring programmet. Med mer information blir
det blir lättare att få en förståelse för varför aktiekursen utvecklas som den gör.

8.4 Konsekvenser av optionsprogram

Intervjuerna utgjordes till en stor del av en diskussion kring optionsprogrammens
konsekvenser. Respondenterna fick beskriva hur de reagerat när de först fick höra att de
skulle bli erbjudna optioner från företaget. Vidare diskuterades hur de upplevde att andra
anställda reagerat och vilka för- och nackdelar de upplevt med optionsprogrammet. De
intervjuade fick även jämföra optionsprogram med de traditionella bonusprogrammen
som är baserade på redovisningsmässiga resultat.

8.4.1 SEB

Den intervjuade på SEB reagerade positivt när han fick information om införandet av
optionsprogrammet. Han nämnde att han länge hade saknat ett långsiktigt tänkande i
belöningssystemen. Däremot ansåg han att antalet optioner blev för få för att motivera
folk att stanna i banken. Han tror dock att optionsprogrammet bidrar till en större
samhörighet. Bankens aktiekurs påverkar den anställde direkt ekonomiskt, vilket han
anser är positivt ur ägarnas synvinkel.

På frågan om hur de anställda har uppfattat optionsprogrammet svarade den intervjuade
på SEB liksom de två intervjuade ansvariga för optionsprogrammet att de anställda som
blivit erbjudna optioner har känt sig utvalda.

”Man kände att det var en gest från bankens sida som talade om att man tillhörde den
skara som fick optioner”. 

Chef SEB, 010702
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Han tror dock att de som låg på gränsen och som inte fick optioner har uppfattat det som
väldigt negativt. På det sättet menar han att optionsprogram är ett tveeggat instrument.

Den intervjuade på SEB anser att informationen inför optionsprogrammet var fullt
tillräcklig. Optionsinnehavarna får ingen löpande information om optionernas utveckling,
men å andra sidan anser han att optionsprogrammet är väldigt enkelt utformat.

Den intervjuades uppfattning är att optionerna inte är ett riskfyllt instrument.
Anledningen är att optionerna inte kostar något. Han nämnde att det inte känns som att
man sätter sin privatekonomi ur spel.

Den främsta fördelen med optionsprogram som identifierats av den intervjuade på SEB är
att det är ett långsiktigt åtagande mellan företaget och den anställda. Han tycket att det
blir en koppling mellan den anställdas privatekonomi och hur det går för banken. Vidare
nämnde han att man kan få en ökad gemenskap. Han tror däremot inte att den ökade
gemenskapen som erhålls bidrar till att man väljer att stanna kvar i företaget.

En nackdel som har identifierats av den intervjuade kan uppstå i de företag där
optionsprogram är mer omfattande vad gäller optionernas värde per person. I dessa fall
ser den intervjuade en risk i att ledningen inte agerar långsiktigt utan fokuserar på
lösendagen för att maximera värdet på sina optioner.

Den intervjuade nämnde vidare att det är en nackdel om optionerna inte går att lösa in vid
lösendagen. Respondenten menar att optionsprogrammen i dessa fall kan medföra en
”badwill” i företaget. De anställda tycker att de har avstått från något, utan att få något
tillbaka. Han tror dock inte att detta är ett så stort problem i SEB, eftersom de anställda
inte har betalat något för att få optionerna.

En tredje nackdel är att det kan vara svårt att hitta ett incitament i optionsprogram vid en
nedåtgående börs.

Den intervjuade på SEB tycker att bonusprogrammet på SEB är bättre ur de anställdas
perspektiv än optionsprogrammet. Detta på grund av att han erhåller pengarna snabbare
vid bonusprogrammet. När han ser företeelsen ur ett chefsperspektiv anser han däremot
att optioner bättre, då den anställdas intresse vägs ihop med bankens.
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8.2.2 B&B

Controllern, som blev erbjuden optioner, reagerade positivt på optionserbjudandet. Hans
inställning till optionsprogram har inte förändrats sedan dess. Han menar att den positiva
inställningen snarast har stärkts eftersom börskursen har gått bra. Hade kursen gått ner
tror han att han blivit mer negativ, trots att han visste vad han gav sig in på.

Sekreteraren, som blivit erbjuden konvertibler, var också positiv till införandet av
konvertibelprogrammet. Hon tyckte att det var ett bra tillfälle att bli mer delaktig i
företaget. Hennes inställning har inte förändrats sedan införandet av programmet.
Anledningen är främst att hon tycker att programmet inte är särskilt riskfyllt.

”Om man tror att företaget är stabilt är det inte speciellt riskfyllt. I värsta fall förlorar
man räntan.” 

Sekreterare B&B, 010625

Med förlora räntan menar hon den ränteskillnad som föreligger mellan räntan på
konvertibellånet och den ränta som de anställda blivit erbjudna att låna pengar till.

Controllern upplevde att de anställda som blivit erbjudna optioner var positivt inställda
till optionsprogrammet. Liksom hos SEB nämnde han att de anställda som har blivit
utvalda att teckna optioner har känt sig privilegierade.

”Man känner sig lite privilegierad. Bara att ha blivit utvald medför att man sträcker på
sig lite.” 

Controller B&B, 010627

Controllern har uppfattat det som att de anställda som endast blev erbjudna att teckna
konvertibler var relativt positiva. Här har den intervjuade controllern urskiljt två läger, de
som varit med tidigare och de som börjat på B&B efter det tidigare
konvertibelprogrammet. De som varit med tidigare var lite mer försiktiga än de som inte
hade någon erfarenhet från det tidigare konvertibelprogrammet. Vidare såg han en
skillnad på de anställda som var insatta i ekonomi och aktier och de som saknade detta
intresse. Han tror att det var vanligare att de som var insatta i aktier deltog i
konvertibelprogrammet.

Controllern upplevde att han fick väldigt mycket information vid införandet av
optionsprogrammet. Detta berodde bland annat på att han var med i processen att ta fram
optionsprogrammet, vilket innebar att han fick mer information än övriga anställda. Även
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sekreteraren, som aldrig hade hört talas om konvertibler innan hon blev erbjuden att
teckna konvertibler i B&B, upplevde informationen som ganska utförlig. Hon tyckte att
konvertiblerna var svåra att förstå vid införandet, men idag tycker hon att hon förstår hur
de fungerar. Controllern som har en ekonomisk utbildning upplevde sig vara ganska
uppdaterad både när det gällde optioner och konvertibler. Han tror dock att de flesta
tyckte att det var komplicerat. Han märkte att det var mycket frågor vid införandet av
konvertibelprogrammet.

”De kanske hade hyfsad koll på vad aktier är, men när man började tala om konvertibler
och optioner så visste man i regel inte vad det var.”

Controller B&B, 010627

De båda intervjuade på B&B anser att konvertiblerna är ett relativt riskfritt instrument.
Controllern uppfattar däremot optioner som riskfyllda. Därför anser han att optioner
endast ska erbjudas en mindre krets, då konsekvenserna kan bli oöverskådliga om
optionerna förfaller värdelösa.

Fördelar som de anställda i B&B diskuterade var bland annat att options- och
konvertibelprogram bidrar till att de anställda ser till helheten och att det ger en chans att
tjäna pengar.

En nackdel som controllern tror kan uppstå om man riktar sig till en snäv krets i företaget
är att det kan väcka avund hos de andra anställda. Han menar att detta kan väcka
irritation. Han tror att det är viktigt att man på B&B har gett alla anställda möjlighet att
teckna konvertibler.

Vidare tycker han att fördelen med optionsprogram jämfört med bonusprogram är att den
anställde får ett intresse och engagemang för andra delar av verksamheten än den egna
avdelningen. På detta sätt kan suboptimeringar undvikas. Han påpekade liksom en
intervjuad på Proffice att ”vi-känslan” stärks.

8.2.3 Know IT

Konsult 1 motiverade att han valde att inte teckna några optioner med att risken var för
hög. Han ansåg inte att det fanns ett egenvärde att äga aktier i just Know IT. Han nämnde
att han uppfattade IT-branschen som osäker vid införandet av optionsprogrammet.
Däremot hade han kunnat tänka sig att köpa optioner vid intervjutillfället när kursen var
betydligt lägre.
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Den intervjuade konsultchefen upplevde erbjudandet som positivt, eftersom lösenpriset
låg på en lägre nivå än konverteringskursen vid konvertibelprogrammet. Hans inställning
till optionsprogrammet har dock förändrats något efter införandet på grund av att
aktiekursen har gått ned.

”Jag tror man var väldigt inställd på att det skulle gå uppåt. Mentalt såg man framför sig
att det skulle gå upp. Man räknade hem vinsten. Man sätter sig inte riktigt in i nedsidan,
att det ändå är en trisslott man köper.”

Konsultchef Know IT, 010605

De två andra konsulterna tyckte båda att det var rätt tidpunkt för att ge ut optioner. De
trodde att nedgången i marknaden var avklarad vid denna tidpunkt. De påpekade båda att
deras inställning till optionsprogram egentligen inte har förändrats sedan införandet, utan
att de trots kursnedgången fortfarande är positiva till optionsprogram som ett
incitamentsprogram.

De intervjuade på Know IT tror att de flesta reagerade positivt när optionsprogrammet
skulle införas. Konsultchefen berättade att det nästan var ett krav från nyanställda att
Know IT erbjöd ett optionsprogram. Detta har dock förändrats när börskurserna i
branschen gått ner. Ingen av de tillfrågade har märkt av att det uppstått en negativ
stämning i företaget på grund av optionsprogrammet. Konsultchefen tror att en anledning
till att han inte uppfattat någon negativ stämning är att kursnedgången är ett
branschfenomen. Det hade varit en större skillnad om det bara var Know IT som gick
ned, medan de andra företagen i branschen var oförändrade eller gick upp i börsvärde.
Konsultchefen tror inte att någon av de anställda känner sig lurade. Konsult 3 tror att det
kan finnas anställda på Know IT som är besvikna över att kursen på Know IT-aktien har
gått ner. Ett exempel på att optionsprogrammen dock inte spelat ut sin roll är att alla de
intervjuade skulle kunna tänka sig att vara med i ett nytt optionsprogram.

Alla de intervjuade på Know IT tycker att de fick tillräcklig information i samband med
införandet av optionsprogrammet. Ingen av de intervjuade tycker heller att optioner är
svåra att förstå. Detta motiverades bland annat av att de hade ett intresse av finansiella
instrument, hade tidigare erfarenhet av optionsprogram eller att de hade en ekonomisk
utbildning.

De intervjuade på Know IT upplever alla att optioner är ett riskfyllt instrument, men att
det också är själva innebörden av en option. En respondent påpekade dock att trots att
man är medveten om att optionerna är ett risktagande så glömmer man fort att det kan gå
nedåt när konjunktionen är god.
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Konsult 1, som valt att inte teckna några optioner, diskuterade flera fördelar med
optionsprogram som lojalitet, behålla anställda, sammanhållning mellan olika bolag i en
koncern och att skapa en företagskultur. Dessa fördelar är kan främst betraktas som
fördelar sett ur ett ledningsperspektiv.

Konsultchefen, som fått möjlighet att teckna fler optioner, diskuterade fördelarna med
optionsprogram utifrån sitt eget perspektiv som anställd. Han ser att en fördel med
optionsprogrammet är möjligheten att tjäna pengar. Han anser att en medverkan i
optionsprogrammet är ett billigt sätt att få en bra hävstång.

Nackdelar som diskuterades av konsult 1 är just risken för den anställda. Han tror även,
liksom respondenten i SEB, att det kan uppstå en ”badwill” om aktiekursen går ned. Han
diskuterade även att det kan upplevas som en nackdel att optionerna påverkas mycket av
hur branschen som helhet går. Konsult 3 nämnde också att detta kan upplevas som
orättvist, då det är svårt att själv påverka börskursen. Samtidigt anser hon att det är
rättvist att basera ett incitamentsprogram på aktiekursen eftersom kursen sätts av
marknaden som en oberoende part.

Även konsultchefen diskuterade vad som händer med optionsprogrammet när aktiekursen
går ned. Han tror att värdet av programmet då blir noll eller till och med negativt. Vidare
tycker han att optionsprogram har en dålig koppling till företagets resultat. Han tycker att
andra incitamentsprogram kan vara mer konkreta där det tydligare framgår vilken insats
man själv bidrar med. Han påpekade att det är en dålig koppling mellan resultat och
börskurs eftersom kursen i Know IT ibland gått ner när vinst har redovisats.

Konsult 3 tycker att fördelen med bonusprogram framför optionsprogram är att pengar
erhålls snabbare samt att det finns en risk att det inte blir några pengar vid
optionsprogram.

Konsult 2 tycker att bonusprogram är intressantare än optionsprogram om
aktiemarknaden är dålig. Däremot påpekade han att optioner kan vara bra i kristider, då
man får en låg värdering av optionspremien. Vidare så anser han att optionerna ger en
möjlighet till en större utdelning än bonusprogram.

”Att få en årlig bonus på några tusenlappar kvittar, det är de stora pengarna som
räknas.” 

Konsult 2 Know IT, 010618
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8.2.4 Proffice

Reaktionerna från de intervjuade på Proffice var positiva och den intervjuade på Proffice
Pedagogen nämnde att det var spännande eftersom hon inte riktigt visste vad det kunde
innebära. Ingen av dem har ändrat sin inställning till optionsprogram efter införandet. En
anledning som nämndes var att Proffice aldrig överdrev möjligheterna att tjäna pengar.
Tvärtom nämnde en av de intervjuade att en del tyckte att det kunde varit mer
information kring detta. Det var krav på att de anställda själv skulle söka information,
vilket i detta läge kunde uppfattas som irriterande. I efterhand uppfattades det som en bra
strategi, eftersom de innebar att de anställda sökte information om optionsprogrammet
mer aktivt.

De anställdas inställning till optionsprogrammet har ändrats sig något i takt med
börsnedgången. Det pratas inte lika mycket om optionsprogrammet längre. Den
intervjuade marknadsekonomen tror att det finns de som tycker att man borde ha fått
information om att optionerna inte är en säker placering.

Den anställda på Proffice Pedagogen tycker att informationen var ganska bristfällig i det
första optionsprogrammet som hon deltog i som infördes innan börsintroduktionen. Hon
var inte så intresserad av aktier och optioner och tyckte att det var svårt att förstå
innebörden av optionsprogrammet vid det första tillfället. Om man tänker i ett större
perspektiv tror hon att optioner är ”rena grekiskan” för många ute i organisationen.

Marknadsekonomen som arbetar med informationsgivning berättade att de anställda
uppfattade optionerna väldigt olika. Många har andra utbildningar än ekonomi, vilket har
bidragit till att optionsprogrammet har fått förklaras på många olika sätt. Själv upplevde
hon att det var svårt att veta hur optionerna skulle behandlas i skattedeklarationen. Ingen
av de tillfrågade på Proffice är medvetna om hur de kommer att beskattas för optionerna.

Den intervjuade marknadsekonomen på Proffice nämnde att hon uppfattar optioner som
ett mer riskfyllt instrument idag än för ett halvår sedan.

Den anställda på Proffice Pedagogen, som varit anställd på Proffice sedan innan
börsintroduktionen, nämnde att det tidigare optionsprogrammet har bidragit till att
berättelser om lyckade optioner cirkulerar på företaget, berättelser som hon kallar
solskenshistorier. Hon tycker att det är bra att de som varit med länge i Proffice har fått ta
del av framgången, då det visar att ens insats uppskattas av Proffice.

De nackdelar som diskuterades handlar om det risktagande man gör som privatperson.
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”En nackdel är om man skuldsätter sig och sedan går företaget i putten. Det är ingen bra
PR.” 

Chef Proffice, 010619

Marknadsekonomen på Proffice tycker att fördelen med optionsprogram framför
bonusprogram är att det ger mycket kunskap om vad det innebär att vara ett börsnoterat
företag samt vad optioner innebär.

”Man letar information på ett annat sätt. Kommer det en delårsrapport så bryr man sig.
Även om man inte förstår allting så kan man se om man har förbättras i jämförelse med
förra året.”

Marknadsekonom Proffice, 010618
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8.5 Sammanfattning

I figur 8.2 sammanfattas några av de centrala resultaten från intervjuerna med de
anställda.

Figur 8.2: Sammanfattning optionsprogram ur de anställdas perspektiv
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9 ANALYS

I kapitel 9 analyseras resultaten som presenterades i kapitel 7 och 8. Analysen görs
genom att resultaten kopplas ihop med bakomliggande faktorer och att fallen jämförs
med varandra. Vidare diskuteras resultaten utifrån den litteratur som behandlades i
kapitel 3 och 4.

9.1 Bakgrund

De genomförda intervjuerna på de fyra fallföretagen har till syfte att besvara delsyfte 2
och 3. Delsyfte 2, som handlar om optionsprogrammets syfte och konsekvenser för
företaget, uppnås genom att intervjuerna med dels de ansvariga för optionsprogrammen
dels de anställda på de fyra fallföretagen analyseras. Som nämndes i kapitel 2 anser jag
det vara viktigt att svaren sätts in i sitt sammanhang. Med detta menas att jag kommer att
diskutera svaren från intervjuerna utifrån de olika förutsättningar som de fyra
fallföretagen har.

Delsyfte 3, som handlar om de anställdas uppfattningar om optionsprogrammen, uppfylls
genom att intervjuerna med de anställda analyseras. Analysen görs genom att relatera
svaren från de olika intervjupersonerna till varandra och genom att beakta de
bakomliggande faktorerna för de olika respondenterna. De bakomliggande faktorerna är
dels de som gäller för det specifika företaget, dels individuella faktorer som exempelvis
de anställdas utbildning, tidigare erfarenhet av optionsprogram och kunskap om aktier
och optioner.

Kapitel 9 följer samma struktur som resultatredovisningen i kapitel 7 och 8 gjorde, som
bygger på undersökningsmodellen som presenterades i figur 4.5. Figur 9.1 visar hur de
olika avsnitten i kapitel 9 förhåller sig till undersökningsmodellen.
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Figur 9.1: Kapitlets struktur
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9.2 Motiv bakom optionsprogram

Optionsprogrammens syfte som diskuterades i litteraturen delades i kapitel 4 in i fem
kategorier. I figur 9.2 har fallföretagens motiv bakom optionsprogrammen som jag tagit
del av via de ansvariga för optionsprogrammen, företagets årsredovisning och i
optionserbjudandet till personalen analyserats utifrån dessa fem kategorier av motiv.



115

Figur 9.2: Optionsprogrammens motiv
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9.2.1 Personalmotiv

Med personalmotivet menar jag syften som handlar om att behålla eller locka till sig
personal. Optionsprogram kan vara utformat så att de anställda knyts till företaget, då
optionerna kan lösas in först några år fram i tiden. Vidare kan de utformas så att de
förfaller om anställningen upphör. SEB är det enda av fallföretagen som har ett
optionsprogram som är knutet till anställningen på det sättet. Ett av SEBs huvudsyfte med
optionsprogrammet är också att knyta den anställda till företaget.

Att locka till sig anställda genom att använda sig av optioner som lockbete behöver inte
innebära att optionerna är knutna till anställningen. Respondenterna på Know IT var det
fallföretag som mest betonade rekryteringsmotivet. På Proffice och B&B nämndes
optionsprogrammet som hjälpmedel vid rekrytering, men det utgjorde inte huvudsyftet.

9.2.2 Incitamentsmotiv

Som incitamentsmotiv inräknas motiv som har att göra med att motivera de anställda till
att göra ett bättre arbete. Syftet med B&Bs konvertibelprogram är just att motivera och
stimulera de anställda. Syftet med optionsprogrammet i Proffice kan också hänföras till
incitamentsmotivet, då ett av huvudsyftena var att öka engagemanget hos personalen.
Förhoppningen borde vara att engagerade anställda gör ett bättre jobb. I SEB kan syftet
att koppla ihop den anställdes intresse med företagets ses som ett incitamentsmotiv.
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Optionsprogrammen i de tre företagen är alla exempel på hur företagen försöker undvika
agentproblemet (se 4.2.2), som uppstår när ägande och kontroll av företag separeras.

9.2.3 Lönemotiv

Med lönemotivet menar jag att optionsprogram används i syfte att verka som ett substitut
för lön. Inget av fallföretagen nämnde lönemotivet som det enda syftet med
optionsprogrammet. På SEB fick de anställda som erbjöds optioner visserligen gå miste
om en löneökning, men syftet nämndes ej vara att berika de anställda. På Proffice
nämndes att ett av de två huvudsyftena är att låta de anställda ta del av
aktiekursutvecklingen, vilket skulle kunna kategoriseras som ett lönemotiv. Ett motiv till
att erbjuda optioner istället för lön skulle kunna vara att optioner i sin konstruktion
innebär att hävstångseffekten gör det möjligt att tjäna mer pengar än om vanlig lön
utbetalas. Ett annat motiv är vad Anell (1989) benämner ”en billig lösning” för att belöna
anställda. Detta kan kopplas till redovisningsmässiga och skattemässiga regler som gör
det attraktivare att ersätta personalen med optioner framför lön.

9.2.4 Redovisningsmässiga motiv

I Avsnitt 4.2.4 diskuterades hur redovisningen av olika typer av optioner till anställda
skiljer sig åt från hur redovisningen hade sett ut om en löneutbetalning gjorts istället.
Redovisningsmässiga motiv har dock inte nämnts på något av fallföretagen, utan
personalmotiv, incitamentsmotiv och lönemotiv utgör fallföretagens motiv för att införa
optionsprogram. Däremot kan inte uteslutas att redovisningsmässiga konsekvenser
inverkat på beslutet att optionsprogrammen införts eller att det har påverkat valet av
optionsprogrammets utformning.

9.2.5 Skattemässiga motiv

Skattemässiga motiv har inte nämnts av något av fallföretagen, däremot har
skattemässiga regler diskuterats under samtliga intervjuer. I diskussionerna med
respondenterna har det framkommit att skatteregler har påverkat hur optionsprogrammen
har utformats. Alla som har valt optioner som klassificeras som värdepapper (B&B,
Know IT och Proffice) har motiverat optionsprogrammets utformning med skattemässiga
skäl. Respondenterna på Know IT som intervjuades om optionsprogram ur ett
ledningsperspektiv nämner att de ville ha en inlåsningseffekt, men att de valde bort detta
av skattemässiga skäl. Det går också att tolka svaren på Know IT som att anledningen till
att de anställda efterfrågar optioner är att de beskattas på ett förmånligare sätt än
beskattningen av lön.
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9.3 Utformning av optionsprogram

Utformningen av optionsprogrammen i fallföretagen kommer att analyseras utifrån den
teori som presenterades i avsnitt 4.3 om hur optionsprogram kan utformas. Vidare
kommer optionsprogrammens utformning att kopplas till motiven bakom
optionsprogrammen eftersom dessa förutsattes ha en inverkan på optionsprogrammens
utformning i undersökningsmodellen.

9.3.1 Optionstyp

SEB har, som nämndes i kapitel sju, valt att basera optionsprogrammet på köpoptioner
som klassificeras som personaloptioner enligt skattemässiga regler. Detta innebär en
nackdel både för de anställda, då de beskattas som inkomst av tjänst istället för inkomst
av kapital, och för företaget, då de måste betala sociala avgifter. Motivet, att behålla
nyckelpersoner, har en koppling till val av optionstypen då personaloptionerna kan
utformas med villkor att optionerna är knutna till anställningen och att de ej är
överlåtbara.

SEBs syfte, att koppla ihop de anställdas intresse med företagets, klassificerades ovan
som ett incitamentsmotiv. Optionstypen är dock inte av central betydelse, utan alla de
diskuterade typerna av optioner kopplar ihop den anställdas intresse med företagets.
Genom att erbjuda optioner utan optionspremie får SEB däremot med sig alla som de vill
i optionsprogrammet. Detta har visat sig vara ett problem i de andra fallföretagen där de
anställda varit tvungna att betala optionspremier för att deltaga i programmet. De
anställdas val att delta styrs då av den privatekonomiska situationen. Vidare beräknas
optionspremierna ofta på marknadsmässiga villkor för att undvika förmånsbeskattning.
Detta kan innebära att den anställda inte uppfattar det som särskilt förmånligt att teckna
optioner i just det företag som den har anställning i.

B&B, vars huvudsyfte är att motivera och stimulera de anställda, valde att utforma
programmen på olika sätt beroende på om de riktade sig till alla anställda eller till
ledande befattningshavare. Anledningen synes vara att så många som möjligt skulle
kunna deltaga, trots att programmet bygger på marknadsmässiga premier och
konvertibler. Anledningen till att B&B inte valt personaloptioner, som vore en naturlig
följd av motivet bakom programmen, kan förklaras dels av skattemässiga regler och dels
av att kostnaden för att ge ut optioner till alla anställda skulle bli hög om de inte erhåller
några optionspremier i gengäld.
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Know ITs motiv med optionsprogrammet hänfördes i avsnitt 9.2 till personalmotivet, då
motivet är att rekrytera och behålla anställda. Motivet synes inte ha påverkat valet av
optionstyp då de erbjuder teckningsoptioner till marknadspris. Valet av optionstyp synes
snarare ha påverkats av skattemässiga regler och av vad som var allmänt förekommande i
branschen. Optionsprogram var vid Know ITs införande mycket omtalat i IT-branschen
och anställda och potentiella anställda var troligtvis väl införstådda med de
beskattningsmässiga fördelarna med marknadsmässiga optioner. I en uppåtgående börs
var de anställda beredda att satsa pengar i form av optionspremier för att kunna erhålla
aktier till betydligt lägre priser än det aktuella aktiepriset vid inlösen.

Proffice som valt samma typ av optioner som Know IT har dock inte samma motiv som
Know IT när det gäller att behålla anställda. Proffice ville tvärtemot inte låsa fast sina
anställda. Anledningen kan vara att Proffice verkar i en bransch där det inte är lika svårt
att rekrytera personal. Proffice huvudmotiv bakom optionsprogrammet är istället att öka
engagemanget hos de anställda. Faran med att välja optioner med marknadsmässiga
premier när motivet är att skapa engagemang hos de anställda är att alla inte väljer att
deltaga i programmet. I Proffice, som verkar i en bransch där optionsprogram inte varit så
vanligt, valde endast 33% att deltaga i programmet. Liksom hos B&B och Know IT
erbjöds optioner till marknadsmässiga premier av skattemässiga själ.

9.3.2 Lösenpris

Lösenpriset i samtliga fallföretag visade sig bygga på aktiepriset vid införandet med ett
påslag med en procentsats på den aktuella kursen vid utgivandet. Som nämndes i avsnitt
3.4.1.2 så blir optionspriset lägre ju högre lösenpriset är. För höga lösenpriser kan å andra
sidan medföra att de anställda anser att sannolikheten är för låg för att optionerna skall
kunna lösas in.

På Know IT och Proffice, som verkar i branscher där kursnedgångarna varit betydande
sedan införandet av optionsprogrammen, kan optionsprogrammen sägas ha spelat ut sin
roll då de anställda anser att lösenpriserna är för höga för att en inlösen skall bli möjlig.

Inget av fallföretagen har låtit lösenpriset variera med ett index som diskuterades i kapitel
4 (Hall,1999, Rappaport 1999 och Abowd & Kaplan 1999). I litteraturen har
indexoptionerna främst diskuterats utifrån antagandet att aktiekurserna går upp. En
allmän kursuppgång gynnar de anställda trots att det egna företaget inte presterat bättre än
övriga i branschen. Genom att knyta aktiekurserna till ett branschindex hade
optionsprogrammen däremot kunnat verka som ett incitament trots dagens kursnedgångar
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i branschen då de kunnat bli ”in-the-money” om företaget överträffat företagen som
omfattats av de valda indexet. Fördelarna måste dock vägas mot nackdelen att
indexoptionerna kan uppfattas som komplicerade av de anställda.

En annan lösning som nämndes i kapitel 4 var att optionerna ges ut årligen till ett fast
värde eller till ett fast antal. Bland fallföretagen synes dock ”Megagrant Plans” vara de
vanligaste där alla optioner i ett optionsprogram ges ut år ett. På Know IT nämndes att
optionsprogram avsågs att ges ut årligen, men det fanns ingen uttalad plan om att ge ut
optioner till ett fast värde eller till ett fast värde varje år, vilket diskuterades i kapitel 4
som ”Fixed Value Plans” och ”Fixed Number Plans”. Hade de anställda blivit erbjudna
optioner till ett visst värde varje år hade lösenpriset kunnat justeras årligen. Om de
anställda däremot hade erhållit optioner med ett visst antal hade programmet knutit
betalning till prestation på ett tydligare sätt. Anledningen är att optioner erhålls till ett
lägre värde när börskursen går ner.

9.3.3 Löptid

Den vanligaste löptiden för optioner som riktar sig till de anställda visade sig vara fem år
för de största svenska noterade bolagen (se avsnitt 5.2.4). Hos de fallföretag som
studerats är det bara SEB som har lång löptid. Motivet bakom SEBs optionsprogram, som
främst är att behålla nyckelpersoner, har en tydlig koppling med valet av löptid. På B&B
och Proffice där huvudsyftet är att motivera och engagera de anställda har en lägre löptid
valts, vilket kan bero på att en längre tid hade känts för lång för att motivera de anställda i
sitt dagliga arbete. Know IT har en kort löptid på endast två år, vilket kan förklaras av att
huvudmotivet bakom optionsprogrammet främst är att rekrytera anställda. Vidare har
företaget planerat att ge ut fler optionsprogram årligen, vilket skulle kunna motivera en
kort löptid. En anställd på Know IT föredrog också kortare löptider för att minska risken
för att man träder in i en lågkonjunktur. Enligt teoretiska resonemang borde dock en
längre löptid ge ett högre värde på optionen då optionen har längre tid på sig att nå upp
till lösenpriset. (se avsnitt 3.4.1.4)

9.3.4 Målgrupp

SEB, vars optionsprogram är riktat till nyckelpersoner, stämmer väl överens med syftet
som är att behålla nyckelpersoner. I litteraturen diskuteras främst optionsprogram som
riktar sig till ledande befattningshavare eftersom det varit vanligast historiskt sett.
(Newman & Waite, 1998) För ledande befattningshavare är det lättare att koppla ihop sin
prestation med företagets som också är ett av motiven bakom SEBs optionsprogram.



120

B&B, vars syfte med optionsprogrammet är att motivera att stimulera de anställda, har
däremot valt att rikta konvertibelprogrammet till alla anställda. Att B&B valde att rikta
sig till alla anställda kan förklaras genom faktorer som organisationsstruktur och
företagskultur. Att företaget består av 125 dotterbolag var en orsak som nämndes till att
ett konvertibelprogram infördes för att motivera de anställda att arbeta mot samma mål.
Vidare framkom det under intervjuerna att B&B har en företagskultur där det anses
viktigt att alla anställda belönas för sin insats.

Know IT har valt att erbjuda alla anställda optioner, vilket har påverkats av
optionsprogrammets huvudsakliga syfte att rekrytera kompetent personal. Även andra
faktorer har påverkat som att optionsprogram var allmänt förekommande i IT-branschen.

Proffice har utformat ett optionsprogram som riktar sig till alla anställda, med villkoret
för konsulterna att de varit anställda i två år. Syftet att rekrytera personal gäller således ej
för konsulterna. De två huvudsyftena var dock att öka engagemanget och att berika de
anställda.

9.3.5 Tilldelningens storlek

Tilldelningens storlek visade sig vara ganska lika när samma målgrupper studerades i de
olika fallföretagen. I alla fallföretagen gjordes en uppdelning av de anställda i olika
kategorier som tilldelades olika antal optioner. Anställda på lägre nivåer fick teckna
optioner för maximalt 20 000 kronor. Andra kategorier fick teckna optioner för upp till
200 000 kronor.

I SEB, där huvudmotivet var att behålla nyckelpersoner, är tilldelningens värde
avgörande för om syftet kan uppfyllas eftersom den anställda skall beakta om värdet har
någon betydelse vid valet att stanna kvar i företaget. I de andra fallföretagen där motiven
är att engagera och motivera de anställda framkom inte det absoluta beloppet som lika
avgörande för om syftet uppfylls eller inte. Som nämndes i avsnitt 4.2 så kan optionerna
medföra att de anställda känner en psykologisk tillfredsställelse över att äga optioner i det
företag de arbetar för. Antalet optioner synes inte vara lika viktigt i det här
sammanhanget.

I avsnitt 4.3.5 nämndes att kompensationen till de anställda måste öka i relation till hur
risken ökar. Detta visade sig vid intervjuerna med de anställda då det nämndes att bonus
är bättre ur den anställdas perspektiv då den erhålls årligen. Vidare nämndes risken att
inte erhålla några pengar med optioner. För de optionsprogram där optionerna erhålls mot
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en marknadsmässig premie synes dock optionerna inte vara något substitut till lönen
varför tilldelningens storlek inte är lika betydande ur denna synvinkel.

9.4 Optionsprogrammens konsekvenser

I undersökningsmodellen var det sista steget att undersöka vilka konsekvenser som
optionsprogram kan föra med sig. De intervjuades svar kopplas samman med de två
tidigare stegen i undersökningsmodellen, motiv bakom optionsprogram och utformning
av optionsprogram. Avsnittet är indelat i två delar, de anställdas uppfattningar och
konsekvenser för företaget.

9.4.1 Anställdas uppfattningar

Sammanfattningsvis sade sig samtliga respondenter vara positivt inställda till
optionsprogram oavsett befattning, tidigare erfarenheter, typ av optionsprogram eller
företagets branschtillhörighet. Anledningarna till den positiva reaktionen kan dock skilja
sig något beroende på dessa bakomliggande faktorer.

I avsnitt 4.4.1 nämndes tre motiv till att anställda skulle kunna tänka sig att bli ägare i det
bolag de arbetar: förmögenhetsökning, inflytande och psykologisk tillfredsställelse.
Optioner är endast en möjlighet att bli ägare och inflytande har inte nämnts av någon av
de anställda. Att tjäna pengar och vad man kan kalla psykologisk tillfredsställelse kan
däremot användas för att beskriva de anställdas uppfattningar av de möjligheter som
optionsprogram innebär.

Att tjäna pengar, som är ett naturligt syfte för de anställda med att deltaga i
optionsprogram, nämndes inte av alla anställda som en fördel. En förklaring kan vara att
vissa inte räknar med att kunna tjäna några pengar på de utestående optionerna. På
Know IT har personalens inställning till möjligheten att tjäna pengar på optioner
förändrats sedan börskursen gått ner. Däremot finns en positiv inställning kvar till
optionsprogram och många kan tänka sig att gå med i ett nytt program.

Av intervjuerna med de anställda framkom att de känner en psykologisk tillfredsställelse
av att äga optioner i det företag de arbetar i. De anställda på SEB och B&B kände sig
stolta över att ha blivit utvalda att få delta i optionsprogrammet. På Know IT och Proffice
nämndes att optionerna medför en ökad delaktighet i företaget. I intervjuer både med
ansvariga för optionsprogrammen och de anställda har framkommit att optionerna ger de
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anställda kunskap om både företaget och om optioner, vilket också kan ses som
psykologiskt tillfredsställande ur den anställdes perspektiv.

I kapitel 4 diskuterades två risker med optionsprogram utifrån de anställdas perspektiv,
risktagandet och att optionerna kan uppfattas som ett komplicerat instrument.
Risktagandet i att deltaga i ett optionsprogram var den nackdel med optionsprogram som
de anställda diskuterade mest. Upplevelserna skilde sig åt bland de anställda i de olika
fallföretagen och även mellan respondenterna i fallföretagen. Upplevelserna synes
sammanfattningsvis bero på ett antal bakomliggande faktorer:

• Optionstyp
• Målgrupp
• Aktiekursens utveckling

Typen av option eller konvertibel har visat sig ha betydelse för de anställdas upplevda
risktagande. I de fall de anställda själva måste betala en optionspremie för att erhålla
optionerna har de upplevt ett större risktagande. På SEB, där så inte var fallet, upplevde
den intervjuade inte att optionen var särskilt riskfylld trots att han fått avstått från en
löneökning. Respondenterna på B&B ansåg inte att konvertiblerna är ett risktagande då
de endast går miste om den ränteskillnad som föreligger mellan konvertibellånet och
lånet till banken. Nämnas bör att de anställda inte reflekterar över den risk som föreligger
med konvertibler om företaget skulle hamna på obestånd och hela det utlånade kapitalet
kan gå förlorat. Anledningar kan vara att de anställda inte betraktar denna risk som
särskilt stor eller att de inte har tillräckligt med kunskap om konvertiblernas innebörd.
Den intervjuade på B&B som även blev erbjuden syntetiska optioner ansåg däremot att
dessa var riskfyllda, då man går miste om optionspremien om inlösen ej blir möjlig. På
Know IT och Proffice upplever alla de sex respondenterna att optioner är ett riskfyllt
instrument.

Optionsprogrammets målgrupp kan vara av betydelse för hur optionsinnehavarna
uppfattar risktagandet. Har optionerna endast erbjudits anställda på ledningsnivå kan
optionerna uppfattas som mindre riskfyllda då de har en högre lön, vilket bidrar till att de
kan ha större utrymme att satsa pengar. En anställd med lägre lön har vanligtvis mindre
utrymme att avvara pengar idag för en eventuell utdelning om ett par år. B&B kan tas
som ett exempel på ett företag som har tagit hänsyn till målgruppen vid utformningen av
optionsprogrammen där ledande befattningshavare har erbjudits optioner medan övriga
anställda som troligen har mindre utrymme att satsa eget kapital har erbjudits
konvertibler som kan finansieras genom ett banklån.
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De anställdas uppfattningar om optionernas risk ser vidare ut att påverkas av hur
aktiekursen utvecklats sedan införandet av optionsprogrammet. På Proffice och Know IT
där aktiekursen sjunkit efter införandet upplever respondenterna optioner som ett mer
riskfyllt instrument idag än vad de gjorde innan kursnedgången.

Figur 9.3 sammanfattar hur de bakomliggande faktorerna optionstyp och optionspremie,
målgrupp och aktiekursens utveckling kan ha inverkat på respondenternas uppfattningar
om risktagandet i att deltaga i ett optionsprogram.

Figur 9.3: Bakomliggande faktorer – uppfattad risk
Fall-

företag
Uppfattad

risk
Options-

typ
Options-
premie

Målgrupp Aktiekursens
Utveckling*

SEB Låg Köpoptioner
(Personal-
optioner)

Nej Ledning Upp

B&B Låg/Hög Konvertibler/
Syntetiska
optioner

Nej/Ja Alla/Ledning Upp

Know IT Hög Tecknings-
optioner

Ja Alla Ner

Proffice Hög Tecknings-
optioner

Ja Alla Ner

* = Aktiekursens utveckling mellan införandet av optionsprogrammet och tidpunkten för intervjuerna.

Att ett optionsprogram kan uppfattas som komplicerat diskuterades redan i avhandlingens
inledningskapitel där optionsprogrammens varierande utformningar behandlades. Vid en
analys av intervjuerna med de anställda om deras syn på huruvida optionerna är svåra att
förstå har jag kommit fram till att upplevelserna varierar från fall till fall och även från
respondent till respondent. Jag har funnit att följande tre bakomliggande faktorer hade en
inverkan på de intervjuades uppfattningar av hur komplicerat optioner är:

• Målgrupp
• Förekomsten i branschen
• Utbildning

Av de intervjuade som upplever eller till en början hade upplevt optionerna som svåra att
förstå arbetade i företag vars options- eller konvertibelprogram riktade sig till alla
anställda. De intervjuade som hade optioner som endast riktade sig till personer i ledande
befattning uppfattade däremot optioner tvärtom vara enkelt. Den intervjuade
informationschefen på Proffice nämnde att en fördel med optionsprogram framför
bonussystem är att det är enkelt i sin konstruktion, och även att det är enkelt att förklara.
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På Know IT uppfattade ingen av de fyra respondenterna att optioner var komplicerade.
En orsak som nämndes var att optioner blivit så vanligt i den bransch de verkar. På
Proffice och B&B som däremot verkar i branscher där optionsprogram är ovanligare
uppfattades optionerna som mer komplicerade av de intervjuade. En bakomliggande
faktor till de anställdas uppfattningar kan således vara hur vanligt förekommande
optionsprogram är i den bransch man arbetar. Verkar företaget i en bransch där
optionsprogram inte är något självklart kan, som framkom under intervjuerna med
respondenterna på Proffice, informationsgivningen vara avgörande för de anställdas
uppfattningar.

En tredje faktor som kan påverka de anställdas uppfattningar om optionsprogrammets
komplexitet är deras utbildning. Vidare är givetvis den anställdas individuella kunskap
om just optioner avgörande. Studien visade att de anställda lättare förstod optionerna om
de arbetade på ledningsnivå eller i en bransch med anställda med ekonomisk bakgrund.

I figur 9.4 sammanfattas vilka faktorer som kan ha inverkat på respondenternas
uppfattningar om huruvida optioner är komplicerade.

Figur 9.4: Bakomliggande faktorer – uppfattad komplexitet
Fall-

företag
Upplevs

komplicerat
Målgrupp Utbildning inom

ekonomi
Förekomst i
branschen

SEB Nej Ledning Hög Vanligt

B&B Ja/Nej Alla/
Ledning

Låg/Hög Ovanligt

Know IT Nej Alla Hög Vanligt

Proffice Ja Alla Olika Ovanligt

9.4.2 Konsekvenser för företaget

De anställdas uppfattningar om optionsprogrammet kommer även att beaktas vid
analysen av hur optionsprogrammen påverkar företaget. Andra faktorer som beaktas vid
analysen är vilka motiv som ligger bakom och hur optionsprogrammet utformats och
optionsprogrammets utformning. Avsnittet inleds med vilka konsekvenser
optionsprogram med de olika motiven, personalmotiv, incitamentsmotiv och lönemotiv
fört med sig. Vidare diskuteras andra konsekvenser av optionsprogrammen som
diskuterades vid intervjuerna.
9.4.2.1 Personalmotivet
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Alla de fyra fallföretagen hade något motiv bakom optionsprogrammen som kunde
klassificeras som ett personalmotiv, som innefattar att behålla eller att rekrytera anställda
med hjälp av optionsprogram.

Ingen av de anställda på de fyra fallföretagen har däremot ansett att optionsprogram
medför att de stannar kvar i företaget. Förklaringen i B&B, Know IT och Proffice kan
vara att optionerna inte är kopplade till anställningen. När det gäller SEB ansåg
respondenten att detta berodde på optionsprogrammets utformning. Han ansåg att
optionerna var för få för att det skulle inverka på valet om han skall stanna kvar. För att
optionsprogrammens skall bidra till att behålla anställda har förslag kommit från anställda
på Know IT och Proffice att optionsprogrammet skall återkomma årligen, vilket kan
jämföras med vad Hall (2000) kallar ”Fixed Value Plans” och ”Fixed Number Plans”, där
optioner ges ut årligen till ett fast antal eller till ett fast värde (avsnitt 4.3.2). Att endast ge
ut optioner vid ett tillfälle bidrar däremot både till risken att de kan bli värdelösa och att
den anställde kan sluta sin anställning utan att förlora rätten till sina optioner förutsatt att
optionerna är utformade som värdepapper utan inskränkningar.

Att använda optionsprogram som rekryteringsinstrument har varit vanligt inom just IT-
branschen där Know IT verkar. I litteraturen finns det dock mindre skrivet om
optionsprogram som konkurrensmedel än om incitamentsmotivet. I avsnitt 4.2.1 nämndes
att användandet av optionsprogram som rekryteringsmotiv kan medföra att företaget
endast lockar till sig riskbenägna personer (Newman & Waite, 1998). Know IT erbjuder
dock relativt lite optioner i förhållande till den totala lönen, vilket troligtvis bidrar till att
denna teori inte är applicerbar. Vidare så är omständigheterna något annorlunda i Sverige
där de anställda ofta betalar en optionspremie. På detta sätt blir optionsprogrammet
frivilligt och en riskavert person kan välja att avstå. Optionsprogram med syfte att
rekrytera personal synes bli värdelösa så fort aktiekursen är på väg ned. För Know IT har
kursnedgången inneburit att ett nytt program måste införas för att använda som
rekryteringsargument.

9.4.2.2 Incitamentsmotivet

B&Bs syfte med optionsprogrammet är det som behandlats mest utförligt i litteraturen.
Genom att erbjuda cheferna i B&B optioner kommer de agera i ägarnas intresse samtidigt
som den egna nyttan maximeras. B&B försöker på detta sätt undvika agentproblemet.

I litteraturen anses optionsprogram som en bra lösning på agentproblemet då företagets
börsvärde kopplas ihop med de anställdas belöning. Intervjuerna med de ansvariga för
optionsprogrammen visar att optionsprogram anses vara en bra metod för att verka som
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ett incitament i en uppåtgående börs. I en nedåtgående börs är det, förutsatt att den egna
kursen sjunker, dock svårt att använda optionsprogram som incitament. På Proffice yttrar
detta sig genom att den ansvariga inte uppfattar att det pratas lika mycket om
optionsprogrammet längre, vilket tyder på att optionsprogrammets roll som incitament
blivit svagare.

I kapitel 4 diskuterades att en svaghet med optionsprogram som incitament är att utfallet
är svårt för de anställda att påverka (Holmquist & Wennberg, 1995, Rappaport, 1999 och
Newman & Waite, 1998). Svårigheten att påverka utfallet har också diskuterats av de
intervjuade. På Know IT nämndes svårigheten att påverka utfallet av de tre intervjuade
som var innehavare av optioner i bolaget. En förklaring till att de anställda på Know IT
uppfattade optionsprogrammet som svårt att påverka kan vara att IT-branschen som
helhet rasat nästan 60% sedan årsskiftet11, vilket även påverkat kursen i Know IT. Vidare
kan det vara så som Newman & Waite (1998) hävdar att det är svårare att koppla ihop
prestation med optionens värde vid optionsprogram som riktar sig till en stor andel av de
anställda. Ingen av de anställda som har intervjuats under ledningsnivå har ansett att de
kan påverka utfallet på optionerna.

Trots att de anställda inte ser en direkt koppling mellan deras prestationer och optionernas
värde så uppger några anställda att optionsprogrammet leder till ett mer långsiktigt
tänkande. Detta gäller dock på en högre nivå och i de företag där optionerna är ”in-the-
money-options” (d v s i SEB och B&B). Svaren kan kopplas samman med options-
programmens utformning där SEB har en längre löptid än övriga, vilket kan vara en
förklaring till att det upplevs som mer långsiktigt. I litteraturen finner vi att exempelvis
Hall (1999) anser att optioner är ett bra incitament för att få chefer att tänka långsiktigt
eftersom de baseras på aktiekursen och inte på historiska resultat. Även den intervjuade
ekonomi- och finanschefen på B&B nämnde att fördelen med optionsprogram är just att
de baseras på aktiekursen och inte på de historiska resultaten. Litteraturen och
intervjuerna tyder på att långsiktigheten i optionsprogrammet främst påverkar chefer på
ledningsnivå vad gäller incitamentseffekten. En förklaring kan vara att övriga anställda,
som nämndes ovan, har svårt att påverka optionernas utfall.

9.4.2.3 Lönemotivet

Att använda optioner som ett substitut för lön kan jämföras med vad Anell kallade ”en
billig lösning” att belöna anställda i hennes studie kring konvertibelprogram.
Lönemotivet kan sägas hänga ihop med redovisningsmässiga och skattemässiga motiv, då

                                                          
11 IT-företagen har per den 29 augusti sjunkit 59,2% sedan årsskiftet (Källa: www.affärsvärlden.se)
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anledningen till att det kan ses som en billig lösning är att vissa optioner redovisas över
det egna kapitalet och att beskattningen för vissa optioner är förmånligare än en
löneutbetalning motsvarande samma värde.

En anställd på Know IT nämnde också att möjligheten till stora pengar lockar mer än en
säker bonus på ett lägre belopp. Att motivet bakom optionsprogrammen, som diskuterats
av Hall & Liebman (1998), skulle vara att optioner inte ger lika stor uppmärksamhet i
media synes inte vara troligt för något av de fyra fallföretagen. Den intervjuade på B&B
nämnde tvärtom att han ansåg att optioner fått ett dåligt rykte. Detta kan vara en funktion
av att optioner blivit vanligare och stora vinster på optioner har erhållits av ledande
befattningshavare vilket har uppmärksammats och kritiserats allt mer i massmedia.

9.4.2.4 Andra konsekvenser

Optionsprogrammen visade sig även medföra konsekvenser som inte hade med det
huvudsakliga syftet att göra. Dessa består både av positiva och negativa konsekvenser,
vilka diskuteras nedan.

Gemenskap

En aspekt av optionsprogram som framkom vid intervjuerna är att optionsprogram kan
bidra till att öka gemenskapen bland de anställda. Detta har inte varit omtalat i litteraturen
kring optionsprogram. Litteraturen behandlar främst optionsprogram på ledningsnivå,
vilket kan vara en förklaring till att optionsprogrammets roll som att skapa samhörighet
bland de anställda inte diskuteras. Newman & Waite (1998) påpekar att det saknas
kunskap om optionsprogram som riktar sig till anställda utöver ledningsnivå. I svensk
litteratur kring konvertibelprogram som vanligtvis riktade sig till alla anställda har
gemenskap som motiv bakom optionsprogram diskuterats (Anell, 1989 och Sörensson
1993).

En ökad gemenskap nämns av respondenter på samtliga fallföretag, av både chefer och
övriga anställda som en fördel med optionsprogram. Diskussionen rör en gemenskap
mellan olika företag eller avdelningar i koncernen. Optionsprogrammet medför att de
anställda får en helhetssyn så att suboptimeringar minskar. Vidare diskuteras en
gemenskap individer emellan som kan bidra till att anställda upplever ett bättre
arbetsklimat, vilket i sin tur kan medföra att anställda motiveras till ett bättre arbete.

Vid intervjuerna på Proffice har begreppet ”vi-känsla” nämnts i diskussionen om vad
optionsprogram kan åstadkomma. På Proffice där konsulter arbetar ute hos kund största
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delen av tiden kan det vara svårt att skapa en känsla av samhörighet till Proffice.
Optionsprogrammet kan därför ses som ett instrument för att skapa samhörighet.

Kunskap

Ytterligare en dimension som är intressant både ur ett ledningsperspektiv och ur de
anställdas perspektiv är som nämndes i avsnitt 9.4.1 att optionsprogram ger de anställda
kunskap om både företaget och om optioner i allmänhet. Som en anställd på Proffice
nämnde så letar man mer aktivt efter information när man har optioner i bolaget.
Kunskapsaspekten nämndes främst av anställda på lägre nivå. En trolig förklaring är att
chefer på ledningsnivå måste ha en kunskap om företaget som helhet även utan att vara
innehavare av optioner, medan övriga anställda är mer koncentrerade på sitt specifika
arbetsområde.

Psykologiskt tillfredsställande

En effekt som kan verka som ett incitament för de anställda är att de som erbjuds optioner
upplever ett värde i att bli utvalda att deltaga i optionsprogrammet. Effekten har påträffats
i de fallföretag där optioner erbjuds till en utvald skara (i SEB och B&B). I de företag där
optioner har riktats till alla anställda, Know IT, Proffice och B&B
(konvertibelprogrammet), har däremot de intervjuade påpekat att det var viktigt att alla
blev erbjudna optioner. Motiveringen var att alla anställda är viktiga för verksamheten.
En tolkning kan vara att i plattare organisationer är optionsprogram till endast ledande
befattningshavare inget bra alternativ om man samtidigt vill ge incitament som passar till
en decentraliserad organisationsstruktur.

Kostnader

För att de motiv till optionsprogram som ovan diskuteras skall vara till nytta för företaget
måste de positiva effekterna överstiga de kostnader och eventuella problem som de kan
föra med sig. I litteraturen finns det inte så mycket skrivet om vilka kostnader
optionsprogrammet för med sig, utan mer hur optionsprogrammet skall värderas (se
avsnitt 4.4.2). I Sverige där de utställande företagen ofta får betalt för kostnaden för
optionerna i form av optionspremier uppstår egentligen inga kostnader för optionerna
(Rundfelt, 2001). Intervjuerna visar att kostnader som förknippas med optionsprogram är
den interna tiden som läggs ned på att utforma programmet och rådgivningskostnader.
SEB som ej tagit betalt för optionerna nämner i årsredovisningen att de framtida
kostnaderna är säkrade, vilket inneburit säkringskostnader. För personaloptioner som
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börjar bli allt vanligare kan kostnaden för programmet beräknas med Black-Scholes-
modellen med beaktande av att optioner upphöra i förtid.

Negativ stämning

I avsnitt 9.4.1.2 ovan diskuterades hur optionsprogrammets möjligheter att verka som
incitament försvåras när börskursen går nedåt. Nedgången skulle dessutom kunna bidra
till att en negativ stämning uppstår i företaget då optionsprogrammen visar sig bli
värdelösa. Intervjuerna tyder på att ett optionsprogram kan leda till att en ”badwill”
uppstår i företaget. Konsekvenserna varierar beroende på vilken information som gavs
vid introduktionen av programmet och hur programmet var utformat. I SEB där de
anställda inte betalat för optionerna synes risken vara lägre att personalen skall reagera
negativt. I SEBs tidigare konvertibelprogram där de anställda själva satsade pengar
nämnde respondenten att det uppstod en negativ stämning när det visade sig att en
konvertering inte skulle bli möjlig.

Vidare kan reaktionerna vara beroende av om kursnedgången beror på en allmän nedgång
i branschen eller om den är företagsspecifik. På Know IT uppgav de anställda att de var
mer förstående för nedgången eftersom hela branschen drabbats av kursnedgångar.

Deltagandet

Ett problem som inte diskuteras i litteraturen är att alla anställda som erbjuds optioner
inte deltar i optionsprogrammet. Anledningen till detta är att det, som tidigare nämnts, är
vanligt att de anställda i svenska företag betalar en optionspremie beroende av
skattemässiga regler. När optionsprogrammen införs som ett incitamentsprogram är det
önskvärt från ledningens sida att så många som möjligt i målgruppen väljer att teckna
optioner. I B&B har problemet uppmärksammats, vilket har medfört att bolaget funderar
på att erbjuda personalen optioner utan kostnad i form av personaloptioner. På Proffice
tecknade sig endast 33% av de som erbjöds optioner. Möjliga orsaker kan vara den
privata ekonomin och att optioner är mindre vanligt i den här typen av verksamhet. På
Know IT, som verkar i en bransch där optioner är vanligare, tecknade sig till exempelvis
hela 90% av de anställda.

Avundsjuka

På de två fallföretagen där optioner endast erbjuds vissa personer, SEB och B&B, har
avundsjuka diskuterats av de intervjuade. Problemet poängterades särskilt hos SEB. En
förklaring till att avundsjuka inte tycks ha varit samma problem på B&B kan vara att de
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hade en tydligare policy för vem som skulle få optioner. Vidare fick alla anställda på
B&B möjlighet att deltaga i konvertibelprogrammet på B&B, vilket kan ha bidragit till en
mer positiv inställning till att ledningen erhåller optioner. En lösning på problemet med
avundsjuka kan vara, som en respondent på SEB nämnde, att tydligare motivera
fördelningen av optionerna.
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10 SLUTSATSER OCH FORTSATT FORSKNING

Kapitel 10 redogör för de slutsatser som kan dras av den genomförda undersökningen av
optionsprogram. En modell över faktorer som påverkar optionsprogrammens
konsekvenser presenteras som en utveckling av undersökningsmodellen. Därefter
diskuteras undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. En diskussion förs över hur
resultaten kan generaliseras till andra företag och till litteraturen. Kapitlet avslutas med
förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet optionsprogram.

10.1 Slutsatser

Slutsatserna av min forskning kring optionsprogram presenteras utifrån syftets tre
delsyften om vilka typer av optionsprogram som finns i svenska företag, vilka motiv som
ligger bakom optionsprogram samt vilka konsekvenser optionsprogram för med sig.

10.1.1 Optionsprogram i svenska företag

Studien som genomfördes på de 30 största svenska börsföretagen visade att
optionsprogram är mycket vanligt förekommande bland dessa. Optionsprogrammen i
svenska företag skiljer sig åt jämfört med de utländska, då det är vanligt att de anställda
betalar en optionspremie och att optionen inte är knuten till anställningen. Vid
intervjuerna studerades denna fråga vidare, med avseende på vad som var motivet bakom
att införa denna typ av optioner och hur detta påverkade konsekvenserna av
optionsprogrammen.

Trots de skattemässiga nackdelarna med personaloptioner, som mer liknar de utländska
optionsprogrammen i det avseendet att de kan knytas till anställningen, visade de sig att
de blir allt vanligare bland de större svenska företagen som inför optionsprogram till
ledande befattningshavare. Bland företagen som erbjuder optioner till alla anställda
visade det sig dock att konvertibelprogram och teckningsoptioner som erbjuds till
marknadsmässiga villkor är vanligast. Intressant att studera vidare under intervjuerna hos
de fyra fallföretagen var om optionsprogrammens utformning skilde sig åt beroende på
motiven bakom optionsprogrammen. Vidare såg jag det intressant att studera om
konsekvenserna skilde sig åt beroende av om optionsprogrammen riktade sig till alla
anställda eller endast till ledande befattningshavare.

Optionernas löptider visade sig vara långa, där fem år var den vanligast löptiden. De
långa löptiderna kan bero på att  motiven bakom optionsprogrammen är att knyta de
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anställda till företaget en längre tid. Optionsprogram med olika löptid studerades vidare
under fallstudierna för att studera om motiv och konsekvenser skilde sig åt vid
optionsprogram med långa respektive korta löptider.

Den nedåtgående börsen har haft inverkan på de utestående optionsprogrammen där
övervägande delen av programmen hade ett lösenpris som var högre än det aktuella
aktiepriset. Detta sammantaget med att optionsprogram blir allt bredare gjorde det särskilt
intressant att vidare studera vilka konsekvenser detta fört med sig. Jag valde därför att
undersöka de anställdas uppfattningar i två fallföretag där aktiepriset sjunkit kraftigt efter
införandet av optionsprogrammet.

10.1.2 Motiv bakom optionsprogrammen

Genom att närmare studera optionsprogram på fyra svenska börsföretag har deras motiv
till införandet gett en djupare förståelse för vad optionsprogram kan innebära. Det visade
sig också att det finns flera möjliga motiv för att införa optionsprogram. De motiv som
framkom på de fyra fallföretagen har delats in i tre kategorier: personalmotiv,
incitamentsmotiv och lönemotiv. Personalmotiv har att göra med att locka och behålla
personal medan incitamentsmotiv handlar att motivera de anställda till ett bättre arbete.
Lönemotiv innebär att optionsprogram används för att berika de anställda och det verkar
som ett komplement eller substitut till lönen. Personalmotiv och incitamentsmotiv var de
främsta huvudmotiven bland de studerade fallföretagen.

10.1.3 Konsekvenser av optionsprogram

I undersökningsmodellen, som presenterades i figur 4.5, förutsattes konsekvenserna av
optionsprogram påverkas av motiven bakom optionsprogrammet och även av hur
optionsprogrammet utformas. Vid studierna av optionsprogram på de fyra företagen
visade det sig att det även var andra faktorer som förelåg redan innan optionsprogrammet
infördes som påverkar optionsprogrammets konsekvenser, nedan kallade kontextfaktorer.
Vidare visade sig aktiekursens utveckling efter införandet av programmet vara av stor
betydelse för hur de anställda uppfattar optionsprogrammets möjligheter. Figur 10.1 visar
hur dessa faktorer kompletterar undersökningsmodellen, vilket diskuteras närmare under
figuren.
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Figur 10.1: Utveckling av undersökningsmodellen
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10.1.3.1 Kontextfaktorer

Fallstudierna visade att bakomliggande förutsättningar kan förklara att företag har olika
syften med optionsprogram. Det visade sig att förutsättningar som kan inverka på
optionsprogrammets roll är företagets bransch, verksamhet och organisationsstruktur. För
företag som verkar i branscher där det råder brist på kompetent personal visade sig
motivet bakom optionsprogram vara att locka eller behålla anställda, medan det i andra
branscher kan vara viktigare att skapa sammanhållning mellan de anställda än att knyta
dem till företaget. Verksamhetens art kan vidare ha en inverkan på optionsprogrammets
roll, där exempelvis ett optionsprogram i en geografiskt spridd verksamhet kan ha som
syfte att skapa samhörighet bland de anställda. Organisationsstrukturen ser jag också som
en faktor som inverkar på optionsprogrammets roll. Ett optionsprogram i ett företag med
decentraliserad organisationsstruktur kan ha som syfte att få de olika enheterna att arbeta
mot samma mål, medan en hierarkisk organisation med optionsprogram på ledningsnivå
kan ha som syfte att behålla företagets nyckelpersoner.

Andra kontextfaktorer som jag observerade som kan inverka på optionsprogrammets
utformning och konsekvenser är företagskultur, anställdas utbildningsnivå och
skattemässiga regler. I studien var det ett företag med en företagskultur där det var viktigt
att alla anställda belönades, vilket innebar att det var viktigt att konvertibelprogrammet
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erbjöds alla anställda. Det var inte lika viktigt att alla deltog, men gesten från företagets
sida var viktig för att inte skapa en negativ stämning bland de anställda.

Intervjuerna med de anställda har visat att vissa tycker att optioner är svårt att förstå,
vilket i sin tur kan påverka konsekvenserna av optionsprogrammet. Om kunskap saknas
om hur aktiekursen kan påverkas av olika faktorer kan det vara svårt för de anställda att
se ett samband mellan prestation och värdeutveckling på optionerna. De anställdas
uppfattningar om huruvida optionerna är svåra att förstå kan förklaras av vilken målgrupp
optionsprogrammet riktar sig till, vilken utbildning de anställda har och hur vanligt
förekomsten av optionsprogram är i branschen.

Skattemässiga regler diskuterades i litteraturen vara ett motiv bakom att optionsprogram
införs. För de studerade fallföretagen var detta dock inte fallet, men det var en viktig
faktor vid utformandet av optionsprogrammet. Skattemässiga regler medförde i två
fallföretag att optionsprogrammen inte utformades med inlåsningseffekter trots att detta
var ett önskemål. Utformningen av optionsprogrammen med hänsyn till skattemässiga
effekter fick i sin tur som konsekvens att de anställda inte upplevde att optionerna
medförde att de stannade kvar i företaget.

10.1.3.2 Motiv bakom optionsprogram

Möjligheten att uppnå syftet med optionsprogrammet var beroende av syftets karaktär.
Vad gäller incitamentsmotivet var det svårt att uppnå syftet med optionsprogram som
riktar sig till anställda på lägre nivåer. Anledningen är att ingen av de anställda som jag
intervjuat på lägre nivåer ansåg att de kunde påverka värdet på optionerna. Däremot
skapar optionsprogram som riktar sig till alla anställda samhörighet bland de anställda,
vilket i sin tur kan leda till lojala medarbetare och ett bättre arbetsklimat där de anställda
motiveras att göra en bättre arbetsinsats.

Vad gäller personalmotivet visade fallstudierna att anställda inte anser att optioner bidrar
till att behålla dem i företaget. Anledningarna är att optionerna inte är kopplade till
anställningen eller att optionerna är för få för att det ska ha en inverkan på beslutet att
stanna. Om optionsprogrammen utformades så att anställda årligen fick optioner till ett
visst värde eller ett visst antal skulle de kunna motiveras till att stanna i bolaget. Att
använda optioner för att locka till sig personal synes ha fungerat väl i bolag där
aktiekursen varit på väg upp. Situationen har dock troligtvis förändrats när börskurserna
gått ner och i de branscher där det tidigare varit vanligt att använda optioner för att locka
folk är det istället höga löner som efterfrågas av potentiella anställda.
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Att använda optioner som ett komplement eller substitut till lönen fordrar att värdet på
optionerna kompenserar den risk som de anställda upplever att de tar. Svårigheten är att
uppskatta de anställdas uppfattningar av risk då denna skiljer sig åt. Den upplevda risken
kan påverkas av faktorer som vilken erfarenhet de anställda har av optioner och vilket
utrymme de anställda har att förlora de pengar som optionerna är värda.

10.1.3.3 Utformning av optionsprogram

Konsekvenserna av optionsprogram påverkades vidare av hur företaget valt att utforma
optionsprogrammen. När syftet exempelvis var att behålla folk så kunde optionstyp och
tilldelningens storlek inverka på de anställdas benägenhet att stanna kvar i företaget
påverkas. Om optioner utformas med en optionspremie så att de inte är kopplade till
anställningen blir det svårt att motivera de anställda att stanna beroende av optionerna.
Vidare så krävs att antalet optioner är tillräckligt för att motivera de anställda att stanna,
vilket å andra sidan kan bli dyrt för företaget om de erbjuds utan optionspremie. En annan
negativ konsekvens som uppmärksammats ur ett ledningsperspektiv är att det är svårt att
få med alla anställda i ett program som innebär att en optionspremie skall betalas.
Kostnaden för att erbjuda optioner utan premie måste därför ställas i relation till det
bortfall som erhålls då alla tilltänkta ej väljer att teckna optioner. Konsekvenserna av att
alla inte deltar beror i sin tur på syftet där det kanske är mindre viktigt att få med alla
anställda om syftet är att berika de anställda, medan det är viktigt om optionsprogrammet
verkar som ett incitament för att de anställda skall arbeta i rätt riktning.

Andra faktorer som påverkar optionsprogrammets konsekvenser är hur
optionsprogrammet utformas med avseende på lösenpris, löptid och till vilken målgrupp i
företaget som optionsprogrammet riktar sig. Vad gäller målgruppen så visade sig en
konsekvens som optionsprogrammen kan föra med sig vara att anställda lägger ett värde i
att bli utvalda till att deltaga i ett optionsprogram som endast riktar sig till vissa anställda.
Baksidan är att de som ej blir utvalda kan reagera negativt.

10.1.3.4 Aktiekursens utveckling

En faktor som visade sig vara avgörande för optionsprogrammens konsekvenser var hur
aktiekursen utvecklade sig efter optionsprogrammets införande. Trots att det förelåg flera
år kvar till inlösendagen medförde en negativ kursutveckling att respondenterna ansåg att
det var svårt att uppnå syftena. Huruvida en börsnedgång innebär att värdet av
optionsprogram blir negativt eller om endast de positiva effekterna uteblir är bland annat
beroende av de anställdas tidigare kunskap om optioner och på vilken information som
erhålls i samband med optionsprogrammets införande.
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10.1.3.5 Anställdas uppfattningar

Studien visade att det finns en positiv inställning till optionsprogram hos anställda på
olika nivåer och som erbjudits olika typer av optionsprogram. De anställdas uppfattningar
om optionsprogram uppfyller företagets syfte går däremot isär och beror bland annat på
aktiekursens utveckling, syftets karaktär och optionsprogrammets utformning hos de
olika företagen, vilket diskuterades i avsnittet ovan.

Motivet till att de anställda deltar i optionsprogram är främst att tjäna pengar. Däremot
finns det även andra motiv som har att göra med att de känner psykologisk
tillfredsställelse. De anställda känner sig stolta när de blir erbjudna optioner i bolaget de
arbetar för. Vidare kan de anställdas motiv till att deltaga vara att de vill vara med i den
gemenskap som optionsprogrammet medför. Anställda pratar om att optionsprogram
skapar en ”vi-känsla”.

De anställdas uppfattningar av lönemotivet visade sig påverkas av den individuella
riskbenägenheten, av tidigare erfarenheter av optionsprogram och av aktiekursens
utveckling. Anställda som själv måste satsa pengar i att deltaga i optionsprogram
upplever det i högre grad som riskfyllt jämfört med de som blir erbjudna optioner utan
kostnad. Detta är något anmärkningsvärt då de som blev erbjudna optioner utan kostnad i
undersökningen i gengäld fick avstå från en löneökning. Vidare är optionernas relativa
andel av de totala ersättningen av betydelse för hur riskfyllda optionerna upplevs vara. Ju
högre andel av den totala ersättningen som optionerna utgör desto mer riskfyllda upplevs
de vara.

En risk för de anställda i att deltaga i ett optionsprogram eller konvertibelprogram är att
de inte har tillräcklig kunskap om hur optioner och konvertibler fungerar för att kunna ta
ett rationellt beslut om de ska deltaga i programmet. Optionerna upplevs som mer
komplicerade av anställda på lägre nivåer som inte har utbildning inom ekonomi och som
arbetar i branscher där optionsprogram historiskt sett ej varit vanligt förekommande.

De anställda uppfattar vidare optionsprogram som ett incitamentsprogram där ett
långsiktigt tänkande belönas. En förklaring kan vara att optionsprogram bygger på
aktiekursen som är ett mått på förväntade framtida prestationer samt att löptiden ofta är
flera år. Då de anställda på lägre nivåer inte anser sig kunna påverka resultatet kan
optionsprogram främst ses som ett medel för att få ledande befattningshavare att tänka
mer långsiktigt.
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En konsekvens som visat sig vara positiv sett ur ett ledningsperspektiv, men som inte
varit ett syfte med optionsprogrammen är att optionsprogram medför att de anställda
erhåller kunskap om företaget som de inte fått annars. På lägre nivåer där det inte ingår i
den anställdes dagliga arbetsuppgifter att ha en helhetssyn kan således ett optionsprogram
bidra till kunskap som kan vara till nytta för företaget, då de anställda kan få en förståelse
för bolagets övergripande mål.

10.1.3.6 Konsekvenser för företaget

När optionsprogram införs för att motivera, locka eller behålla de anställda är det också
de anställdas uppfattningar om optionsprogrammen som är avgörande för konsekvenserna
för företaget. Detta illustreras i figur 10.1 där de anställdas uppfattningar påverkar
konsekvenserna för företaget. En del konsekvenser av optionsprogrammen är dock
oberoende av de anställdas uppfattningar. Optionsprogrammens kostnader påverkas
exempelvis direkt av utformningen av optionsprogrammen och av aktiekursens
utveckling. Dessa faktorer ligger dock utanför ramen för denna avhandling.

Sammanfattningsvis har fallstudierna visat att konsekvenserna av optionsprogram skiljer
sig åt beroende på de specifika fallets förutsättningar, vilket motivet bakom
optionsprogrammet är, hur optionsprogrammet utformas, hur aktiekursen utvecklas samt
hur de anställda uppfattar optionsprogrammet. Den inledande frågan i kapitel 1 om hur
företagets värde påverkas av införandet av ett optionsprogram kan besvaras med att alla
dessa faktorer påverkar optionsprogrammets konsekvenser. Vidare måste dessa
konsekvenser ställas i relation till vilka kostnader optionsprogrammet för med sig i form
av utspädningseffekter, säkringskostnader, personalkostnader, kostnader för att utforma
programmet etc.

10.2 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet

10.2.1 Trovärdighet

Genom att undersöka optionsprogram på fyra fallföretag har tänkbara anledningar till
varför optionsprogram införs och vilka konsekvenser de kan få erhållits. Jag anser det
dock inte vara möjligt att genom så få fallföretag och så få intervjuer kunna generalisera
resultaten till att hävda att det skulle gälla i andra företag. Om fler fallföretag valts och
om fler intervjuer hade genomförts är det möjligt att jag fått ta del av fler motiv till varför
optionsprogram införs och hur de uppfattas av de anställda. För att få ta del av en så bred
och djup bild som var möjligt inom ramen för avhandlingen valde jag att genom ett
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strategiskt urval (Eneroth, 1984) välja fall med olika förutsättningar. På detta sätt tror jag
att jag funnit information om optionsprogram som även kan gälla i andra fall, men som
måste anpassas till de specifika förutsättningar som gäller i det enskilda företaget och hos
de anställda.

Istället för att göra en statistisk generalisering till andra företag anser jag det möjligt att
göra en så kallad analytisk generalisering där generaliseringen görs till teorin. Genom att
koppla tillbaka till teorin blir det möjligt att bekräfta tidigare litteratur eller utveckla ny
teori inom området. (Yin, 1994) Därefter får ytterligare studier inom området bekräfta
denna studies slutsatser eller utveckla ny teori inom området optionsprogram för
anställda.

För att skapa trovärdighet har jag efter samtliga intervjuer erbjudit de intervjuade ett få
skickat en utskrift av intervjun för att de ska upptäcka eventuella felsägningar eller
missförstånd. Detta anser Yin (1994) vara en taktik för att skapa validitet, vilket handlar
om att mäta det man avser att mäta. En annan källa som kan inverka på trovärdigheten är
urvalet. När de gäller urvalet av anställda är det oftast de ansvariga för
optionsprogrammen som har hjälpt till att välja ut anställda som jag kunde intervjua.
Risken är att de ansvariga väljer ut personer som de själva känner och som kanske är av
en viss åsikt när de gäller optionsprogrammet. Detta skulle kunna innebära att jag inte får
en så fullständig bild av det undersökta fenomenet som skulle kunna vara möjligt. För att
undvika detta problemet har jag  bett om att intervjua personer med olika befattningar,
erfarenhet, ålder och kön. Jag märkte heller inte att de intervjuade var extremt positiva
eller att de inte svarade utförligt på mina frågor. Ytterligare ett problem jag stött på vad
gäller access till empirisk data är jag på några av fallföretagen inte fick möjligheten att
intervjua så många som varit önskvärt eller att jag inte fick möjligheten att intervjua
anställda på lägre nivåer i organisationen. Detta kan givetvis innebära att det finns
uppfattningar om optionsprogram bland de anställda som jag inte fått ta del av.

En annan metod för att skapa trovärdighet är att använda sig av flera olika källor till data.
En styrka vid fallstudier är möjligheten att använda sig av flera källor då slutsatserna blir
mycket mer övertygande och noggranna. (Yin, 1994) Intervjuer utgör min huvudsakliga
källa till data, men som tidigare nämnts så har jag använt mig av extern och intern
skriftlig information samt av observationer vid intervjuer. Denna information består av
årsredovisningar, prospekt och erbjudande som getts till personalen i samband med
optionsprogrammets införandet. Då mina fallstudier begränsat sig till kortare besök har
jag dock inte kunnat erhålla särskilt mycket information via egna observationer vad gäller
exempelvis företagskultur. Genom att studera och jämföra det skriftliga materialet om
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optionsprogrammen med intervjuerna anser jag dock att jag fick en bredare uppfattning
om vad optionsprogrammen innebär.

10.2.2 Tillförlitlighet

En tillförlitlig studie kan kännetecknas av att om en annan forskare upprepar exakt
samma procedurer som beskrivits av en tidigare forskare och genomför samma fallstudie
så ska samma resultat uppnås. För att öka tillförlitligheten i mina fallstudier redogör jag
noggrant i kapitel 2 för mitt tillvägagångssätt från den initiala forskningsfrågan till
slutsatserna. För att underlätta för en utomstående att få en insikt i hur studien har
genomförts har jag i bilagorna 1-3 gett mer information om studierna. I Bilaga 1 ges en
detaljerad översikt över den kvantitativa studien som presenterades i kapitel 5. Genom att
få information vilka 30 företag som ingick i studien blir det enklare för en utomstående
att kontrollera resultaten. I bilagorna 2-3 finns intervjumallar med de övergripande
frågorna som behandlades under intervjuerna med de ansvariga för optionsprogrammen
respektive med de anställda.

10.3 Fortsatt forskning

Det finns få studier gjorda över hur utbrett bruket av optionsprogram är i svenska företag
och vilka typer av optioner som används. Det skulle därför vara intressant att utvidga
studien om optionsprogram i Sveriges 30 största företag till att omfatta fler noterade
bolag samt även onoterade företag. Det skulle vara intressant att studera hur vanligt
optionsprogram är i dessa företag samt om utformningen vad gäller optionstyp, löptid,
och målgrupp skiljer sig åt från de 30 största svenska företagen.

Vidare ser jag det intressant att ur ett ledningsperspektiv studera vilka motiv som ligger
bakom införandet av optionsprogram i mindre onoterade företag. Undersökningsmodellen
som presenterades i kapitel 4 skulle vara en intressant utgångspunkt även för dessa
företag. Mindre onoterade företag har andra förutsättningar än de fallföretag jag har
studerat, vilket troligtvis påverkar deras motiv till att införa optionsprogram. I ett
fåmansbolag kanske skattemässiga motiv är centrala då de som är verksamma i företaget
också är ägare och därför redan är motiverade att göra ett bra arbete. Vidare vore det
intressant att studera konsekvenserna av dessa optionsprogram. De anställda uppfattar
kanske i högre grad att de kan påverka värdet i ett mindre företag, vilket skulle innebära
att optionsprogram med syfte att motivera de anställda till ett bättre arbete skulle få mer
effekt än hos de företag som jag har studerat.
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Vidare ser jag ett behov att gå mer in på djupet i ett fallföretag för att erhålla mer kunskap
om hur anställda uppfattar optionsprogram. Det skulle vara intressant att intervjua
anställda på lägre nivåer om deras uppfattningar om innebörden av ett optionsprogram.
Merparten av de anställda som jag intervjuade arbetade på en hög nivå i företaget eller
arbetade de i företag som krävde anställda med en hög utbildningsnivå. Det skulle vidare
vara intressant att studera optionsprogrammets roll i företag där optionerna utgör en
större andel av den totala ersättningen, då de anställdas uppfattningar i dessa fall kan
skilja sig åt exempelvis när börskursen går ned. Fallföretagen i denna studie utgjordes av
företag med optionsprogram där optionernas relativa andel i förhållande till lönen var
liten.
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Bilaga 2

INTERVJUMALL

Ansvariga för optionsprogram

Syfte med optionsprogrammet

Vad är syftet med optionsprogrammet?
Vem kom med idén om optionsprogram?
Har syftet uppfyllts?
Hade de anställda haft högre lön om optionsprogrammet inte fanns?

Typ av optionsprogram

Vilken typ av optionsprogram har ni?
Klassificeras optionerna som personaloptioner enligt skattemässiga regler?
Vem riktar sig optionsprogrammet till?
Hur fördelades optionerna mellan de anställda?
Vilken löptid?
Är det möjligt att lösa in optionerna under löptiden?
När infördes optionsprogrammen?
Hur har aktiekursen utvecklats sedan dess?
Betalade de anställda något för optionerna?
Till vilket pris kan optionsinnehavarna teckna aktier?
Finns några villkor för att optionen ska falla ut?
Hade optionsprogrammet kunnat utformas på något annat sätt för att bättre kunna uppnå
syftet?
Hur hade ni utformat optionsprogrammet om ni hade infört ett nytt optionsprogram idag?

Konsekvenser av optionsprogrammet

Hur stor del av de tillfrågade valde att köpa optioner?
Vad tror du är den generella uppfattningen är bland anställda så här en tid efter införandet
av optionsprogrammet?
Hur informeras de anställda om optionernas värdeutveckling?
Tror du att de anställda har svårt för att förstå på vilket sätt värdet på deras optioner
förändras?
Har optionsprogrammet medfört några ej förväntade konsekvenser?
Hur påverkar den allmänna nedgången på börsen ert optionsprogram?
Vilka kostnader upplever ni att ni har för optionsprogrammet? (Direkta och indirekta
kostnader)
Vilka fördelar resp nackdelar ser ni med optionsprogram jämfört med ett bonusprogram?
Sammanfattningsvis vilka för- och nackdelar har du identifierat med optionsprogrammet?





Bilaga 3

INTERVJUMALL

Anställda med optioner/konvertibler

Syfte med optionsprogrammet

Vad tror ni att företagets syfte är med att införa optionsprogram?
Tror ni att optionsprogrammet uppfyller detta syfte?
Är optionerna ett bra medel för att behålla dig i företaget eller är det andra faktorer som
påverkar ditt beslut om att stanna i bolaget?
Känner ni er mer delaktiga i företaget när ni innehar optioner?

Typ av optionsprogram

När fick/köpte du dina optioner?
Vilken information gavs från företagets sida vid introduktionen och vilken information
får ni löpande om optionernas värdeutveckling? /Är informationen tillräcklig?
Tycker du att optionerna är svåra att förstå?
Är du medveten om hur du kommer att beskattas för dina optioner?
Har ni någon uppfattning om det aktuella värdet på era optioner?
Följer du börskursen regelbundet?
Hur resonerade du när du skulle välja om du skulle teckna optioner?
Hade du tyckt att det var bättre om optionsprogrammet var utformat på något annat sätt?
Tycker du att det är bra att optionsprogrammet riktar sig till alla anställda?

Konsekvenser av optionsprogrammet

Vilken var din reaktion när du fick information om införandet av ett optionsprogram?
Har er inställning till optionsprogram förändrats sedan ni erhöll optionerna på ett positivt
eller negativt sätt?
Hur har du uppfattat att andra på företaget har uppfattat optionsprogrammet?
Uppfattar ni optioner som ett riskfyllt instrument? varför? varför inte?
Hade du valt att teckna optioner om det hade införts ett nytt optionsprogram idag?
Om du hade haft möjlighet att välja mellan högre lön och optioner vad hade du valt då?
Vilka fördelar resp nackdelar ser ni med optionsprogram jämfört med ett bonusprogram?
Sammanfattningsvis vilka för- och nackdelar har du identifierat med optionsprogrammet?



Anställda utan optioner/konvertibler

Syfte med optionsprogrammet

Vad tror du är företagets syfte med att införa optionsprogrammet?
Tror du att optionsprogrammet uppfyller detta syfte?

Typ av optionsprogram

När erbjöds du att teckna optioner?
Vilken information erhöll du vid erbjudandet? Var den tillräcklig?
Vilken var din reaktion när du fick information om införandet av optionsprogrammet?
Varför valde du att ej köpa optioner?
Har din inställning till personaloptioner förändrats sedan erbjudandet?
Hade du köpt optioner idag om du blev erbjuden?

Konsekvenser av optionsprogrammet

Uppfattar du optioner som ett riskfyllt instrument? Varför? Varför inte?
Hur har du uppfattat att andra på företaget har uppfattat optionsprogrammet?
Vilka fördelar resp nackdelar ser ni med optionsprogram jämfört med ett bonusprogram?
Sammanfattningsvis vilka för- och nackdelar har du identifierat med optionsprogrammet?
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