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1 Inledning 
 

I detta första kapitel beskrivs bakgrunden till varför incitamentssystem till 
företagsledare är ett intressant ämne att undersöka. Det inledande avsnittet 
följs av en problemdiskussion, vilken mynnar ut i tre problemställningar 
och slutligen i ett syfte. Vi har tvingats till vissa avgränsningar, både 
rumsliga och tidsmässiga, och dessa redogörs för i slutet av kapitlet. 

 

1.1 Bakgrund 

Under 1996 lyckades det då inte särskilt välmående dataföretaget Apple 
locka till sig den store företagsomvändarexperten Gilbert Amelio till Chief 
Executive Officer (CEO) och gav honom en miljon aktieoptioner som 
incitament. Amelio, som hade till uppgift att vända Apples negativa 
utveckling, fick dock aldrig aktien att gå upp och till slut blev han uppsagd 
i juli 1997. Följden av uppsägningen blev att aktien plötsligt steg och redan 
en månad efter att Amelio tvingats lämna företaget löste han in drygt en 
tiondel av sina optioner och erhöll därmed $3,2 miljoner. (Puri, 1997) Han 
tjänade med andra ord storkovan på att få sparken. 

--------- 

Vi ser ovanstående fall som ett exempel på hur fel det kan gå med de allt 
vanligare incitamentsprogrammen som återfinns i företag idag. De två 
största kända incitamentskandalerna i Sverige är ABB-affären, då Percy 
Barnevik såg en astronomisk summa sättas in på sitt konto, samt den nu 
aktuella Skandia-affären, där en av de inblandade i skrivande stund väntar 
på åtal. 

Media har under de senaste åren upprepade gånger rapporterat om hur 
personer i ledande ställning i stora företag har erhållit mycket höga 
ersättningar från olika typer av bonusprogram. De höga ersättningsnivåerna 
har lett till att en diskussion har tagit fart gällande incitamentssystem och 
hur det kan vara möjligt att en enda person kan ha en sådan betydelse i ett 
företag att han eller hon är värd dessa enorma summor.  
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Media fokuserar emellertid ofta på ersättningsnivån till företagsledningen 
och inte på hur denna har genererats. Om ersättningen är ett resultat av ett 
lyckat incitamentsprogram, finns det då någon legitimitet i den mediala 
kritiken? Nivån på ersättningen är ur vårt perspektiv inte det intressanta. 
Istället väljer vi att fokusera på varför en person får ersättning och 
förhållandet mellan denna ersättning och aktieägarvärdet. Nedan 
presenteras ett exempel på när ett incitamentssystem har resulterat i dess 
eftersträvade effekt.  

--------- 

I början på åttiotalet var Walt Disney Company ett bolag i djup kris, och 
leddes av släktingar till den framgångsrike entreprenören Walt Disney. För 
att rädda företaget anställdes filmbolaget Paramounts före detta CEO, 
Michael D. Eisner och han gavs ett kontrakt som var ovanligt stark baserat 
på resultat. Enligt detta kontrakt skulle han erhålla en grundlön på 
$750 000 per år och 2 procent av all avkastning över avkastningskravet på 
eget kapital (ROE) samt 2 miljoner aktieoptioner. Eisner lyckades under de 
kommande åren återuppbygga det kristyngda bolaget och under hans 
ledning ökade avkastningen på eget kapital från 9 till 25 procent med en 
resulterande kursuppgång på cirka 500 procent. Den positiva utvecklingen 
medförde att Michael Eisner under 1990 fick $10,5 miljoner i ersättning 
samtidigt som Walt Disney Company genererade en massiv vinst på $820 
miljoner. (Milgrom & Roberts, 1992)    

--------- 

Det finns flera skäl till varför bolagsstyrelser väljer att använda sig av 
incitamentsprogram för VD samt andra ledande personer och ett av dessa är 
att förena de båda parternas intressen i företaget. Aktieägarnas främsta mål 
är värdeökning, medan ledningen kan ha personliga intressen som väger 
tyngre. En betydande skillnad mellan aktieägare och ledning är olika syn på 
risk och tid. Ledningen investerar humankapital i bolaget och är därför inte 
lika riskbenägen som aktieägarna, vilka är mer positiva till risktagande då 
det höjer förväntningarna på värdeökning. Ledningen har dessutom ett 
begränsat tidsperspektiv eftersom intresset i bolaget tar slut då 
anställningen upphör. Aktieägarnas tidshorisont är däremot oändlig, då 
företagets värde är baserat på nuvärdet av alla framtida betalningsflöden. 
Det innebär att ett kortsiktigt agerande, som ej utnyttjar företagets resurser 
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på ett effektivt sett, men resulterar i en tillfällig värdeökning eller 
riskminskning, kan vara positivt för ledningen men inte för långsiktiga 
ägare. (Smitt et al., 2004) Ett exempel på ett sådant agerande kan vara när 
ledningen är överdrivet försiktig med att investera på grund av den negativa 
personliga kritik som kan uppkomma av ett dåligt beslut; en kritik som kan 
leda till försämrat renommé på arbetsmarknaden. Ledningens försiktiga 
agerande är dock negativt för aktieägarna, eftersom det kan resultera i att 
det aktuella företaget förlorar konkurrenskraft och marknadsvärde. 
(Milgrom & Roberts, 1992; Rappaport, 1998) 

Strävan efter att implementera värdeökning som ett huvudmål hos 
ledningen har lett till att nya incitamentssystem ständigt utformas. De 
incitamentssystem som under de senaste 15 åren har ökat mest i 
användning är optionsprogrammen och i dag används dessa som incitament 
i någon utsträckning av de flesta större bolag. (Hall, 2000) 

1.1.1 Tidigare Studier 
Frågan om incitamentssystem verkligen har en positiv påverkan på 
aktieägarvärdet har diskuterats och undersökt av många. Denna diskussion 
har under en längre tid pågått i USA där trenden av incitamentssystem i 
olika former startade redan på 80-talet. Resultaten av dessa undersökningar 
har varierat och beror på hur och när undersökningen har utförts. (Winter, 
2001) 

De olika studierna har emellertid fokuserat på optionsprogram som helhet 
och ej sett till eventuella variationer av strukturen i de enskilda 
programmen. Det finns en stor variation mellan hur olika optionsprogram 
är utformade, vilket innebär att om en studie endast ser till genomsnittet 
försummar den möjligheten att det kan finnas typer av optionsprogram som 
medför överavkastning åt aktieägarna. Vilka olika optionsprogram som kan 
ge ökat aktieägarvärde har dock ännu inte utretts.  



Inledning 
 

 
 

4 

1.2 Problemdiskussion 

I små företag är ägare och ledning ofta samma personer, men i större bolag 
är detta varken önskvärt eller möjligt då antalet ägare är för många. Det är 
då nödvändigt att anställa en ledning, vars uppgift är att arbeta för 
aktieägarnas intressen. Det som då uppstår är ett så kallat principal- 
agentförhållande där principalen (ägarna) delegerar beslutsfattandet till 
agenten (företagsledningen).(Smitt et al., 2004) 

Ett sådant förhållande kan dock te sig problematiskt då det förekommer att 
principalens och agentens intressen divergerar. Agenten kan exempelvis 
vägledas av personliga intressen och därmed ta beslut som inte ligger i linje 
med principalens mål. Ett exempel är när företagsledningen, på grund av 
sin egen oro för att utsättas för negativa konsekvenser, beslutar att inte 
investera i riskfyllda projekt trots att de ger en förväntad positiv avkastning 
för aktieägarna. (Milgrom & Roberts, 1992) Den målkonflikt som uppstår 
mellan parterna är något som aktieägarna vill begränsa, vilket har lett till att 
en rad olika incitamentssystem har utformats.  

Det finns flera skäl till varför incitamentssystem används, såsom att 
attrahera kompetenta personer till företaget, motivera dem till extraordinära 
prestationer men i slutändan för att skapa värde åt ägarna. I diverse 
kombinationer av resultatbaserade bonusprogram grundade på exempelvis 
Return on Investment, Economic Value Added, kassaflöde, nöjdkund-
index, och olika optionsprogram försöker ägarna påverka företagsledningen 
att agera i deras intresse. (Smitt et al., 2004) 

De flesta incitament ger förutom positiva effekter även negativa bieffekter 
på grund av att viktiga mål för företaget förbises då ledningen fokuserar på 
att uppnå målen inom ramen för incitamentssystemet. Dessa bieffekter kan 
möjligtvis minskas genom kombinationer av program där nackdelar med 
vissa incitament tas ut av fördelar i andra. (Merchant et al., 2003)  

Olika incitamentsprogram fyller olika funktioner och för att uppnå målet 
värdeökning används främst långsiktiga aktierelaterade incitament. (Smitt 
et al., 2004) Den positiva effekten av dessa har undersökts i flera studier på 
den amerikanska marknaden men liknande studier i Sverige är få till 
antalet.  
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1.3 Problemställningar 

Följande frågor kommer att behandlas i denna uppsats: 

1) Vilka incitamentssystem finns och vad kännetecknar dem? 

2) Vilka för- respektive nackdelar kan upptäckas i de olika systemen 
med avseende på aktievärdet? 

3) Kan riktlinjer urskiljas för hur ett incitamentssystem bör utformas för 
att på bästa sätt harmonisera aktieägares mål med företagsledningars 
mål? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en kritisk granskning av 
incitamentssystem till företagsledare. 

1.5 Avgränsningar 

Incitamentssystem fyller flera funktioner såsom att attrahera kompetenta 
människor till organisationen och motivera dem till att arbeta för företagets 
bästa. Vi avser i denna uppsats att främst undersöka huruvida 
incitamentssystem är ekonomiskt försvarbara och om dessa har en effekt på 
aktieavkastning, det vill säga vi ämnar utföra en kritisk granskning av om 
incitamentssystem har en positiv inverkan på aktievärdet.  

Vi har som ett led i den kritiska granskningen för avsikt att beskriva olika 
bonusprogram samt belysa för- respektive nackdelar med dessa. Vi 
fördjupar oss i optionsprogram då det är dessa som i första hand 
sammankopplar incitament och aktievärde. (Smitt et al. 2004) 

Tidsrummet som behandlas i uppsatsen är begränsat till perioden mellan 
mars 1997 och mars 2005. Detta baseras på det relativt låga användandet av 
optionsbaserade incitamentssystem innan 1997 (Winter, 2001). 

Det finns två grupper av personer som skulle kunna erbjudas olika former 
av incitamentsprogram i ett företag; personer i ledningsgruppen, eller så 
kallade ej lätt utbytbara nyckelpersoner, och övriga anställda (Borg, 2003). 
Då vi förutsätter att det främst är personer i ledande ställning som har 
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möjlighet att i någon större utsträckning påverka aktievärdet, avser vi att 
avgränsa oss till denna kategori.  

Studien avgränsas till svenska företag. 
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1.6 Disposition 

• För att underlätta förståelsen är metodkapitlet 
uppdelat i två delar; Metod I och II. Den första 
delen innehåller en redogörelse för hur vi gått 
tillväga vid insamlandet av material till vår 
referensram. Del II är lagt i anslutning till empiri- 
kapitlet. 

• Tredje kapitlet innehåller vår referensram. Denna 
teoretiska bakgrund är vår utgångspunkt inom 
ämnet incitamentssystem till företagsledningar och 
ligger till grund för resten av uppsatsen. 

• I Metod II redogörs för det praktiska 
tillvägagångssättet vid insamlandet av empirin. 
Detta kapitel syftar till att öka förståelsen för och 
insikten i hur undersökningarna har genomförts. 

• I det fjärde kapitlet behandlar vi den empiri vi 
samlat in om optionsprograms effekt på aktievärdet 
och hur införandet av optionsprogram har påverkat 
aktieutvecklingen vid tidpunkten när informationen 
om programmen släpps. 

• I det femte kapitlet knyter vi ihop referensramen 
med vår insamlade empiri för att uppfylla 
uppsatsens syfte. En diskussion förs i tre avsnitt; 
det första om de undersökningar som utförts av oss; 
i det andra jämförs dessa med tidigare studier; i det 
tredje diskuteras hur optionsprogram bör utformas 
för att uppnå bästa incitamentseffekt. 

• I det sjätte kapitlet redovisar vi de slutsatser vi 
dragit utifrån studier och diskussion. 
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2 Metod I 
I detta kapitel redogör vi för hur referensramen är framtagen. Vi har valt 
att förlägga motsvarande avsnitt gällande empiriinsamlingen i anslutning 
till empirikapitlet, då vi anser att detta underlättar förståelsen. Vi inleder 
kapitlet med vår inställning till incitamentssystem.  

 

2.1 Vår inställning till incitamentssystem 

Verkligheten är beroende av den som studerar den och vi anser det därför 
lämpligt att redogöra för hur vi ställer oss till incitamentssystem och då 
främst optionsprogram. 

Vi anser att media ofta ger en felaktig bild av de incitament som används i 
företag idag, varför det enligt vår uppfattning många gånger skapas 
obefogad kritik. De fall som speglas i media är ett antal företag där 
utformningen av incitamentsprogrammen på något sätt misslyckats, med 
resultat därefter.  

För att incitamentssystem ska ge tillfredsställande resultat tror vi att två 
viktiga faktorer bör vara uppfyllda, av vilka den första leder till den andra; 
kunskap och utformning. Det är viktigt att den som ska utforma ett 
incitamentsprogram känner till alla viktiga aspekter för att kunna utforma 
programmet på ett sätt som passar det specifika företaget. Vi ställer oss 
positiva till incitamentsprogram och anser att om de utformas samt används 
på ett korrekt sätt är de ett utmärkt medel för aktieägarna att styra 
ledningen.1  

2.2 Metod: Referensram 

För att finna information om vad som redan skrivits inom ämnet 
incitamentssystem till företagsledningar använde vi oss av följande 
databaser: Libris, Business Source Elite samt Linköpings Universitets 
databas för tidskrifter. De sökord som användes var ”benefits”, ”bonus”, 
”compensation”, ”corporate governance”, ”ersättning”, ”incentives”, 

                                                 
1 Faktorer som bör tas i beaktande vid utformningen av optionsprogram tas upp i kapitel 
3.8. 
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”incitament”, ”option” och ”optionsprogram”. Bland de böcker, artiklar och 
uppsatser vi hittade fanns flera som behandlade samma ämne ur liknande 
perspektiv och med samma slutsatser. I dessa fall har vi valt att använda 
oss av de vanligast förekommande källorna, bland vilka ett flertal är 
skrivna av välkända ekonomer. Artiklarna är även tryckta i ansedda 
ekonomiska tidskrifter såsom The Journal of Finance, Harvard Business 
Review, Journal of Financial Economics med flera. Av ovanstående 
anledningar finner vi att tillförlitligheten är hög hos de artiklar och böcker 
vi använt. 

Eftersom vi studerar den svenska marknaden är det intressant att bedöma 
hur väl de ovan nämnda artiklarna och böckerna är applicerbara på denna 
marknad. Den svenska marknaden kännetecknas av många liknande 
karakteristika som den amerikanska, men det finns även betydande 
skillnader. En utvärdering av de exakta skillnaderna är omfattande och 
kommer på grund av resursbrist ej att genomföras i vår rapport. Istället 
antar vi att de motivationsfaktorer som driver människor på den 
amerikanska marknaden i grund och botten är desamma som driver svenska 
aktörer. Vi utgår från att faktorer som trygghet, välstånd och erkännande 
har ungefär lika stor vikt för svenska aktörer som för amerikanska. Om 
resultaten av de undersökningar som genomförs i rapporten visar att utfallet 
skiljer sig från liknande amerikanska studier är det möjligtvis beroende på 
det ovan nämnda antagandet. Det kan därmed indirekt påvisa att det finns 
skillnader mellan människors motivationsfaktorer på den svenska jämfört 
med den amerikanska marknaden.    
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3 Referensram 
I detta kapitel presenteras vad vi anser vara relevanta resultat som kommit 
ur andras forskning om incitamentsprogram. Vi behandlar här vilka krav 
som ställs av ägarna till ett bolag, hur deras intressen skiljer sig från 
företagsledningens och hur dessa divergerande intressen kan sammanföras 
med hjälp av olika incitamentsprogram. Då omfattningen av denna studie 
är avgränsad till att främst beröra incitament kopplade till aktievärdet, 
vilket framför allt innebär olika former av optionsprogram, fokuseras mer 
på denna typ av program längre fram i texten. Vi försöker även att utifrån 
tidigare studier redogöra för kopplingen mellan optionsprogram och 
aktievärde för att sedan övergå till hur ett optionsprogram lämpligen bör 
utformas för att uppnå bästa resultat. 

 

3.1 Företagets mål 

Ägandeskap av ett affärsprojekt, såsom ett företag, har enligt Bergström 
och Samuelsson (2001) två attribut; risktagande och kontroll över projektet. 
I företag med spritt ägande tvingas ägarna utse någon till att leda företaget, 
vilket leder till en separation av ägande och kontroll. Ägarnas inflytande 
undermineras då till förmån för ledningen som inte nödvändigtvis bär 
någon ekonomisk risk. 

I och med att aktieägarna överlåter kontrollen av bolaget till en ledning 
bidrar de enbart med kapital till företaget. Detta för med sig ett 
avkastningskrav på bolaget, då ägarna, förutom kompensation för ränta och 
inflation, vill ha ersättning för den risk de tar genom att satsa kapital i 
företaget. (Ibid.) 

Verksamhetens mål ska vara att bereda aktieägarna ekonomisk vinst, om 
inte annat bestäms i bolagsordningen, vilket framgår av aktiebolagsslagen2. 
Ordet vinst kan tolkas på flera sätt och framställs ofta felaktigt som enbart 
vinstmaximering. Detta begrepp kan vara svårt att tyda då vinsten måste 
relateras till graden av risk samt tidsaspekten i investeringen. Strävan efter 
kortsiktig vinstmaximering kan leda till att investeringar, forskning och 
utveckling skjuts på framtiden, vilket kan generera snabba vinster men 
                                                 
2 12 kap. 1 § tredje stycket ABL 
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verka negativt på företagets lönsamhet på längre sikt. Vinsten måste 
dessutom sättas i relation till det egna kapitalet för att kunna sägas vara 
tillfredsställande eller ej. (Johansson, 1995) Bergström och Samuelsson 
(2001, s.75) ställer upp vinstkriteriet enligt följande: 

”Beslut, rättshandling eller annan åtgärd som är förenligt med 
verksamhetens vinstsyfte kännetecknas av att den bidrar till att maximera 
värdet av det aktiekapital som andelsägarna satsat i företaget.”   

3.2 Principal- agentproblemet 

Redan 1776 konstaterade Adam Smith att i ett modernt industriföretag med 
spritt ägande kan ledningen knappast förväntas förvalta ägarnas kapital lika 
noggrant som ägaren själv. Han noterade med andra ord en brist som 
uppstått genom separationen av ägarskap och kontroll. (Bergström & 
Samuelsson, 2001) 

Den målkonflikt som kan uppstå på grund av delningen av ägande och 
kontroll identifierade även Berle och Means 1932. Ägarna överlåter 
kontroll och styrning till ledningen i företaget, vilket innebär att det är 
ledningen som har störst möjlighet att påverka företagets utveckling. Om 
ledningen antas bestå av individer som eftersträvar att maximera sin egen 
förmögenhet, är ofta ledningens mål avvikande eller ibland rent av motsatta 
ägarnas intressen. 

Intressekonflikten mellan ägare och ledning är ett klassiskt principal- 
agentproblem som uppstår på grund av att det inte är möjligt att konstruera 
perfekta och fullständiga kontrakt. Problemet bottnar även i svårigheten 
och kostnaden att undersöka och kontrollera om kontrakt efterföljs eller om 
en agent avviker från sina förpliktelser. Eftersom kontrakten inte är 
perfekta finns det alltid möjligheter för agenter att utnyttja brister i dessa 
till sin egen fördel. De bristande kontrollmöjligheterna leder även till att 
direkta kontraktsbrott är svåra att upptäcka och det krävs en avvägning 
mellan kostnaden som uppstår på grund av dessa och kontroll. Eftersom det 
är ägarna som utser ledningen är det även ägarna som måste avgöra om 
ledningen har utfört sina förpliktelser eller ej. Det medför att problemet att 
konstruera fullständiga kontrakt egentligen inte innebär något större 
principal- agentproblem, utan istället är det främst informationsasymmetrin 
mellan ledning och ägare som ligger till grund för principal- 
agentproblemet. (Milgrom och Roberts, 1992) 
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Skillnaden i information mellan ledning och ägare utgörs delvis av den 
privata information som ledningspersoner har, vilket kallas adverse 
selection. Den privata informationen är individens egna mål och behov, 
exempelvis dennes strävan efter trygghet, respekt eller förmögenhet. 
Informationsasymmetrin består även av skillnaden i kunskap om ett 
företags situation samt vilken potential som finns för företaget framöver. 
Ledningens möjlighet att, på grund av kontrollsvårigheter, utnyttja 
informationsövertaget för att eftersträva personliga mål är ett exempel på 
ett fenomen som kallas moral hazard. (Milgrom och Roberts, 1992) 

De två ovan nämnda formerna av informationsasymmetri leder till 
agentkostnader, vilka är ägarnas kostnader för att inte fullständigt kunna 
kontrollera ledningens agerande. Ledningar är oftast inte lata eller 
inkompetenta, utan agentkostnader uppstår på grund av ledningens rädsla 
för risker, svårighet att släppa dåliga investeringar, höga lönenivåer, 
personliga förmåner samt strävan efter imperiebyggande. (Milgrom och 
Roberts, 1992; Jensen och Murphy, 1990) 

Ett stort företag med spritt ägande kan ofta investera i många olika projekt 
samtidigt och hantera eventuella stora förluster, vilket innebär att stora 
företag kan antas vara riskneutrala3. Individer i ett företags ledning kan 
dock inte antas vara riskneutrala, eftersom deras förmögenhet troligtvis är 
förhållandevis liten jämfört med företagets kassaflöden. Personer i 
ledningar uppvisar därför sannolikt någon grad av riskaversion, vilket leder 
till att osäkra framtida inkomster blir mindre värda för dem. (Holmström & 
Tirole, 1989) Eftersom aktieägare kan diversifiera sina placeringsportföljer 
antas de vara riskneutrala och de är därmed endast intresserade av den 
systematiska risken4 i ett företag. Ledningen bör dock vara mer intresserad 
av ett företags totala risk5, då de både investerat en väsentlig andel 
humankapital i att lära känna och förstå företaget samt riskerar att förstöra 
sitt anseende och rykte på arbetsmarknaden om det skulle gå dåligt för 
företaget. (Mehran, 1992) En rationell person vill hålla en väldiversifierad 
portfölj och tvingas någon att öka sitt företagsspecifika risktagande bör 

                                                 
3 Att vara riskneutral innebär att värdet av framtida avkastning alltid är dess förväntade 
värde, oberoende av en investerings storlek i förhållande till den egna förmögenheten. 
Om en aktör istället är riskavert blir värdet av framtida osäkra inkomster lägre eftersom 
aktören tillsätter säkra inkomster högre värde än osäkra.     
4 Den risk som inte kan diversifieras bort. 
5 Både den systematiska och den företagsspecifika risken. 
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denne få ersättning som kompenserar för den ökade risken (Core et al., 
2003). 

3.2.1 Kritik mot principal- agentproblemet 
Det finns ett flertal kritiker till dagens syn på principal- agentproblemet 
bland vilka Holmström & Tirole (1989) menar att problemet med 
riskaversion och aversion mot arbete inte är så stort som vill påskinas. Det 
verkliga problemet enligt dem ligger istället i att få ledningen att välja en 
kombination av handlingar som ökar bolagets aktieägarvärde. Frey (1997) 
kommer också med kritik och hävdar att hänsyn måste tas till inre 
motivationsfaktorer såsom arbetsmoral. Freys undersökningar visar på att 
yttre motivationsfaktorer har en undanträngningseffekt på de inre, vilket i 
sin tur betyder att belöningssystem i olika former skulle sänka 
arbetsmoralen. Till det kan läggas att Freys undersökningar visar på att 
förhållandet prestation och belöning är svagare än vad agentrelationen 
förutsätter.  

3.3 Incitamentssystemens funktion 

Incitamentssystem har främst tre funktioner enligt Svensson (2001) och 
Smitt et al. (2004) och dessa är: 

1) Motivera ledningen till att åstadkomma extraordinära resultat 

2) Attrahera och behålla kompetent personal 

3) Sammanlänka företagsledningens intresse med ägarnas 

Fokus har alltmer lagts på att minska principal- agentproblemet mellan 
ägare och företagsledning varför andelen incitament som syftar till detta 
ökat kraftigt i förhållande till det totala kompensationspaketet de senaste 
åren. 1997 utgjorde dessa incitament två procent av den totala 
kompensationen, fem år senare var siffran 22 procent. (Smitt et al., 2004) 

I maj 1990 presenterade Jensen och Murphy resultaten av sin studie av hur 
den högsta ledningens, i detta fall först och främst VD:ns, ersättning 
påverkas av förändringar i aktieägarvärdet. De kom fram till att en 
förändring på $1000 i aktieägarvärde resulterade i en förbättring av 
ledningens lön och bonus med $0,067 på två års sikt. Jensen och Murphy 
beräknade även den totala effekten på ledningens förmögenhet om 
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aktieägarvärdet förbättrades. I den totala effekten vägde de in det totala 
framtida värdet av löneökningen, värdet av att risken för avsked hade 
minskat samt förbättringar av ledningens options- och aktievärden. Studien 
visade att en $1000-förändring i aktievärdet innebar en förmögenhets- 
ökning för ledningen med $2,59. Resultaten åskådliggör att vid början av 
nittiotalet var den resultatbaserade ersättningen för ledningen i amerikanska 
bolag ytterst begränsad. Detta innebär att om ledningen exempelvis 
investerade i ett företagsflygplan till en kostnad på tio miljoner dollar 
skulle det resultera i en förmögenhetsminskning för ledningsindivider på 
$25 900 på två års sikt, men lyxen av ett skönare transportmedel kan vara 
värt betydligt mer. Bristen på resultatbaserad ersättning leder därmed till en 
stor risk för moral hazard. 

För att eliminera eller minska risken för moral hazard måste ledningens 
agenda överensstämma med ägarnas mål. Enligt Rappaport (1998) finns det 
fyra grundläggande faktorer som motiverar ledningen att agera såsom 
ägare; eget ägande i bolaget, en kompensationsstrategi som knyter 
kompensationen till utvecklingen av bolagets marknadsvärde, hot om 
fientligt uppköp och ett stort utbud av kompetenta ledare på arbets- 
marknaden.  

Att personer i ledningen äger aktier i bolaget de är anställda av medför att 
deras intressen sammanfaller med aktieägarnas. Detta bör leda till ett 
beslutsfattande i linje med aktieägarnas intressen. Dock elimineras inte 
skillnaden i riskbenägenhet fullständigt, då aktieägarna kan diversifiera 
bort risken i bolaget genom en väldiversifierad aktieportfölj, något som 
ledningen har begränsad möjlighet att göra. De kan enbart sprida risken 
genom olika projekt i bolaget, vilket gör att misslyckade projekt har större 
effekt på ledningens förlust än på aktieägarnas. (Rappaport, 1998) 

Att knyta ledningens kompensation till utvecklingen av företagets 
marknadsvärde är den andra faktorn som kan bidra till att ledningen agerar 
utifrån ett aktieägarperspektiv. Det kan emellertid vara svårt att urskilja vad 
det är som påverkar aktievärdet. Kursen påverkas av flera faktorer som 
ledningen inte har något som helst inflytande över, såsom det allmänna 
ekonomiska läget, osäkerheten på aktiemarknaden och oförväntade 
händelser. (Rappaport, 1998) 
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Den tredje faktorn som påverkar ledningens agerande är hot om fientligt 
uppköp. En relativt låg aktiekurs kan verka inbjudande för ett annat bolag 
att köpa upp företaget och även vara ett tecken på att ledningen inte har 
kompetens nog att driva företaget. Ett första agerande från det köpande 
företaget skulle då vara att ersätta den inkompetenta ledningen för att få 
företaget på fötter igen. Uppköpshotet fungerar med andra ord som ett 
incitament för företagsledningen att hålla uppe aktiekursen. (Rappaport, 
1998) 

Konkurrensen på arbetsmarknaden är den fjärde faktorn, av Rappaports 
faktorer, som påverkar ledningen att agera i aktieägarnas intresse. På en 
marknad med stort utbud av kompetenta företagsledare är det viktigt att 
kunna skapa mervärde åt sin arbetsgivare, det vill säga aktieägarna, för att 
både behålla sitt jobb och för att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden. 
(Rappaport, 1998) 

Enligt den tidigare nämnda studien av Jensen och Murphy (1990) är det 
angeläget att öka ledningens resultatbaserade ersättning. Det överens- 
stämmer med de två förstnämnda faktorerna ovan men innebär att 
ledningen tvingas utsätta sig för mer företagsspecifik risk. I enlighet med 
vad som beskrivits ovan, vill ledningen ofta inte utsätta sig för mer 
företagsspecifik risk eftersom de redan är mycket utsatta för denna genom 
sin anställning. Detta leder till att ledningen vill få ersättning för att ta på 
sig den företagsspecifika risken. För att minimera kostnaden av risk- 
förskjutning från företaget till ledningen och samtidigt skapa incitament 
som minimerar agentkostnaden, måste ett incitamentsprogram utformas på 
rätt sätt.  



Referensram 
 

 
 

16 

3.4 Utformning av incitamentssystem 

Incitamentssystem kan ses som en form av styrning, vilken har som uppgift 
att få personer att göra det som de styrande önskar. För att kunna utforma 
ett väl fungerande resultatbaserat styrsystem räknar Merchant et al. (2003) 
upp fyra steg:  

1. Vilka prestationer ska mätas?  

2. Hur ska dessa mätas?  

3. Vilka mål eller standarder ska det verkliga utfallet jämföras med?  

4. Hur ska resultaten belönas respektive bestraffas? 

”What you measure is what you get.” (Merchant et al. (2003, s.26) 

Det är enligt Merchant et al. (2003) viktigt att tydligt definiera vad som är 
önskvärda prestationer för att skapa förståelse för vad som är av betydelse 
för företaget. Väljs felaktiga dimensioner kan följden bli att de anställda 
arbetar mot mål som inte är överensstämmande med organisationens 
övergripande mål. Om en VD exempelvis enbart utvärderas efter hur stor 
vinst som genereras varje år kan det leda till att forskning och utveckling 
försummas, vilket kan vara förödande för företaget på längre sikt. 

Steg två är att bestämma hur prestationerna ska mätas. När det gäller 
ledningen för ett företag menar Merchant et al. att prestationer oftast mäts i 
finansiella termer såsom vinst, räntabilitet på eget kapital och 
aktiekursutveckling. När utvärderingsgrunderna är definierade bestäms vad 
som är ett önskvärt resultat. Målen får varken vara för lågt eller för högt 
satta, då de i så fall kan verka motivationshämmande. För låga mål är för 
lätta att uppnå medan för höga kan ses som ouppnåeliga och meningslösa 
att kämpa för. Slutligen bestäms hur prestationer ska belönas respektive 
bestraffas. Belöningar kan vara i monetär form, men även i form av 
befordran, makttilldelning etcetera. Bestraffningar, vilka kanske är mindre 
vanliga, skulle exempelvis kunna vara indragen bonus eller i extrema fall 
uppsägning. 

För att ett incitamentssystem ska vara effektivt krävs att ledningen ska 
kunna påverka sina prestationer i betydande grad. Om så inte är fallet är det 
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svårt och ibland kanske till och med omöjligt att utvärdera om de anställda 
har agerat på ett tillfredsställande sätt och om resultaten beror på deras 
beslut och handlingar eller på faktorer utanför deras kontroll. Dessutom 
leder inte alla bra handlingar till goda resultat, liksom dåliga inte 
nödvändigtvis får en synlig negativ effekt. (Ibid.) 

En sista faktor, som möjligen kan ses som självklar, är att den förväntade 
vinsten av incitamentsprogrammet ska vara större än de förväntade 
kostnaderna. Med andra ord är incitamentsprogrammet motiverat om det 
får ledningen att ta bättre beslut och arbeta på ett sådant sätt att de skapar 
mer värde för företaget än vad programmet kostar. (Pasternack, 2002) 

3.5 Belöningssystem 

Den kompensation en ledning erhåller består av tre komponenter; lön, 
förmåner och incitament (Anthony et al., 2003). Belöningen kan delas upp i 
olika dimensioner; fasta respektive rörliga och kortsiktiga respektive 
långsiktiga och alla har de för- och nackdelar som bör tas hänsyn till. Även 
inre motivationsfaktorer såsom behov av självförverkligande och strävan 
efter att arbeta upp ett bra rykte fungerar som incitament att utföra ett bra 
arbete. Nedan beskrivs olika typer av belöningssystem för att undersöka 
vilka incitamentssystem som finns och vad som kännetecknar dem. 

3.5.1 Grundlön 
Grundlön är en fast ersättning vilken ligger till grund för den totala 
kompensationen och är följaktligen den enklaste formen av de olika 
belöningssystemen. Enligt Smitt et al. (2004) innebär grundlönen att den 
anställde betalas för den tid denne befinner sig på arbetet och grundlönen är 
därmed inte direkt kopplad till prestation.  

Det finns dock, enligt en undersökning gjord av Hildensjö & Rydstedt 
(2002), ett positivt samband mellan grundlön och företagets storlek. 
Företagen på börsens A-lista hade vid undersökningens genomförande en 
korrelationskoefficient mellan börsvärde och storlek på grundlön på 0,66. 
Det finns med andra ord en relation mellan de båda, om än inte perfekt. 
(Smitt et al., 2004) Detta överensstämmer med Humes (1996) krav på 
utformning av ett belöningssystem där organisationens egenskaper ska tas i 
beaktande vid bestämning av kompensation. Det innebär därmed att den 
fasta kompensationen i genomsnitt ökar när ett företag växer. 
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3.5.2 Förmåner 
Förmåner kan främst ses som en förlängning av grundlönen. Genom så 
kallad löneväxling kan den anställde välja bland de förmåner företaget har 
att erbjuda, såsom tjänste- eller avtalspension, förstärkt sjukförsäkring, 
tjänstebil, hemtjänster med mera. (Smitt et al., 2004) Då förmåner och 
grundlön inte är direkt kopplade till prestation, diskuteras dessa inte vidare 
i denna uppsats. 

3.5.3 Incitamentsprogram 
Incitament kan vara kort- respektive långsiktiga, varav de kortsiktiga 
baseras på prestationer under det senaste året och oftast betalas ut i 
kontanter. De långsiktiga är många gånger relaterade till företagets 
aktieutveckling och betalas ofta ut genom inlösen av aktieoptioner. 
(Anthony et al., 2003) 
 
Den rörliga lönen likställs vanligtvis med kortsiktiga incitament och 
fungerar som belöning då målen för verksamheten nås eller överträffas, 
vilket motiverar extraordinära insatser. Dessa incitament grundar sig 
vanligtvis på variabler från redovisningen, exempelvis ROI (Return on 
Investment), ROCE (Return on Capital Employed), EVA (Economic Value 
Added) och EPS (Earnings per Share). Även icke-finansiella mål har en 
betydande roll för ett företags ekonomi, varför Kaplan och Norton 1992 
utvecklade det så kallade balanserade styrkortet6, vilket tar hänsyn till 
ytterligare tre perspektiv utöver det finansiella; kund-, process- och 
utvecklingsperspektivet. (Smitt et al., 2004) 
 
Nackdelen med kortsiktiga incitament är emellertid att beslut kan fattas 
som inte är positiva ur ett långsiktigt perspektiv (Ibid.). Det kan då medföra 
att ledningen istället undergräver aktievärdet över tiden (Pasternack, 2002). 
Kaplan och Nortons balanserade styrkort innefattar långsiktiga faktorer 
men Hall (2000) menar att om ledningen ska motiveras att agera långsiktigt 
krävs det att belöningen är knuten till framtida resultat. Redovisnings- 
baserade variabler är grundade på vad som redan har hänt och är därför 
inget bra mått på ledningens agerande till skillnad från aktievärdet. Då 
aktievärdet är ett mått på nuvärdet av förväntade vinster i framtiden visar 
det också på hur ledningens agerande förväntas påverka företaget på lång 
sikt.7 

                                                 
6 På engelska: Balanced scorecard 
7 Hädanefter antas alla långsiktiga incitament vara knutna till aktievärdet. 
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Av ovan nämnda anledningar kan det vara positivt att införa komplement 
till den rörliga lönen i form av långsiktiga incitament, kopplade till 
utvecklingen av aktievärdet. Långsiktiga incitament har främst som syfte 
att attrahera och bibehålla kompetent personal och att sammanlänka 
företagsledningens intresse med ägarnas. Exempel på dessa är konvertibla 
skuldebrev, aktier och olika typer av optioner (Smitt et al., 2004). För att 
tydliggöra skillnaderna mellan de olika belöningssystemen presenteras en 
sammanställning av dessa i Tabell 1.  
 
 
                             Anledning till  
                                 incitament 
Form av  
kompensation 

Motivera till 
extraordinära 

resultat 

Attrahera/behålla 
kompetent personal 

Sammanlänka 
företagsledningens 

intresse med 
ägarnas 

Grundlön   X   

Förmåner   X   
Kortsiktiga 
incitament X X   
Långsiktiga  
incitament X X X 

Tabell 1: Belöningars effekt på ledningen 
 

3.5.4 Rykte och anseende 
Personligt rykte och anseende är inte något som företaget kan skapa, men 
fungerar som en inre motivationsfaktor för individen. Enligt Bénabou och 
Tirole (2003) hamnar yttre motivation8 i konflikt med inre motivation9. 
Hume (1996) menar att endast behov längst ned i Maslows behovs- 
pyramid10, såsom fysiologiska och trygghetsbehov, kan tillfredsställas med 
hjälp av pengar. När dessa behov är uppfyllda skapas nya, till exempel 
behov av självförverkligande. Detta talar för att monetära ersättningar ger 
effekt på kort sikt, medan inre motivation även fungerar långsiktigt. Det 
stämmer överens med Freys (1997) studier som visar att belöningssystem 
tränger undan inre motivationsfaktorer, vilket i sin tur skulle sänka 
arbetsmoralen. 
                                                 
8 Exempelvis monetära belöningar 
9 Individens önskan om att utföra ett arbete för sin egen skull 
10 Mer om Maslows behovspyramid kan läsas i exempelvis A.H. Maslow, Toward a 
Psychology of Being, 3.ed., J.Wiley & Sons, New York 1999 
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Rappaport (1998) tar upp konkurrensen på arbetsmarknaden som den sista 
av fyra punkter om varför en företagsledning bör agera i aktieägarnas 
intressen. Konkurrensen fungerar som ett incitament till att skapa mervärde 
åt ägarna för att behålla arbetet, men också för att vara attraktiv för andra 
företag i den händelse att personen i fråga skulle välja att söka sig vidare 
till ett annat företag. En persons rykte och anseende har även effekt på 
storleken av den aktiebaserade belöningen enligt Milbourn (2003), vilket 
torde kunna ses som ytterligare ett incitament till att utföra ett bra arbete. 

3.6 Optionsprogram 

Då vi nu har visat på att aktieägare främst använder sig av olika former av 
långsiktiga incitament för att koppla samman ledningens intressen med de 
egna, avser vi hädanefter i uppsatsen att fokusera på dessa. 

Ett sätt att minska principal- agentproblemet är genom delägarskap i 
företaget, vilket skulle motivera att ledningen tilldelas aktier i bolaget. Ett 
alternativ till aktier är optioner, vilka ger en lägre direkt kostnad för 
företaget samt skapar en betydande hävstångseffekt i ledningens 
incitamentsprogram. Hall (2000) Hävstångseffekten uppkommer på grund 
av att en option kan öka betydligt mer i värde relativt den underliggande 
aktien.11 
  
Det förekommer främst fyra huvudtyper av optioner i incitamentssystem. 
Utöver dessa inkluderas ofta konvertibla skuldebrev i denna grupp då 
skuldebreven innehåller en optionsdel. Nedan kommer därför följande fem 
typer att beskrivas: 
 

• Köpoptioner 
• Teckningsoptioner 
• Syntetiska optioner 
• Konvertibla skuldebrev 
• Personaloptioner 

                                                 
11 Om en option ligger nära at-the-money kan värdet förändras mycket om den 
underliggande aktiens kurs ökar med relativt lite. För mer information se Hull (2003). 
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3.6.1 Köpoptioner 
”Med en 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 

En option innebär med andra ord rätten att köpa eller sälja tillgångar och 
kan avse till exempel aktier eller valutor, men även produkter såsom 
spannmål. Aktieoptioner är optioner med aktier som underliggande 
tillgång, vilket oftast är fallet i optionsprogram för företagsledningar. En 
köpoption ger ägaren rätten att köpa underliggande tillgång medan en 
säljoption istället ger ägaren rätten att sälja den. En köpoptions värde på 
slutdagen är den gällande aktiekursen minus det bestämda lösenpriset. 
Innan slutdagen har optionen även ett tidsvärde, vilket är baserat på den 
potential för en positiv utveckling som finns i den underliggande varan. 
Om en akties kurs befinner sig under, på eller över lösenpriset är 
köpoptionen antingen out-of-the-money, at-the-money eller in-the-money. 
(Hull, 2003; Ljungström & Rothfeldt, 1986) 12 

Köpoptioner blev allt vanligare under andra hälften av 80-talet och det 
finns två typer av optioner; de som har redan befintliga aktier som 
underliggande tillgång och de som relateras till ännu ej emitterade aktier. 
Den första typen kommer att benämnas köpoptioner i denna uppsats medan 
den andra kommer att benämnas teckningsoptioner. Köpoptioner förutsätter 
ingen nyemission med åtföljande problem såsom företrädesrätt eller 
utspädningseffekter (Smitt et al., 2004). Innehavaren av en köpoption har 
möjlighet att göra en obegränsad vinst, medan förlusten är begränsad, då 
den endast sträcker sig till den premie som betalats för att erhålla optionen 
(Ljungström & Rothfeldt, 1986).  

3.6.2 Teckningsoptioner 
Teckningsoptioner är köpoptioner men med skillnaden att de avser ännu ej 
emitterade aktier, vilket leder till en nyemission då optionsinnehavaren vill 
lösa in sin option. Inlösen av teckningsoptioner resulterar i en 

                                                 
12 Vi har för avsikt att i denna uppsats enbart behandla aktie- eller indexoptioner då det 
är denna typ av optioner som är används i incitamentsprogram. Dessutom inriktar vi oss 
på köpoptioner då det främst är dessa som ligger till grund för dessa program. 
Säljoptioner kan användas i form av kursfallsskydd i de fall då anställda har förvärvat 
aktier i bolaget (Smitt et al., 2004). 
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utspädningseffekt av ägandet och medför därmed ett lägre värde per 
ägarandel. (Smitt et al., 2004)  
 
Enligt svenska regler kan en teckningsoption endast emitteras tillsammans 
med ett skuldebrev. Dock finns inget krav på lånesumman och optionen 
kan avskiljas från skuldebrevet efter genomförd emission och därefter 
överlåtas och utnyttjas fritt utan vidare koppling till skuldebrevet. (Ibid.) 

3.6.3 Syntetiska optioner 
Syntetiska optioner blev populära under första hälften av 90-talet. Företag 
kunde med hjälp av dessa själva ställa ut syntetiska optioner då de inte 
förutsätter leverans av underliggande aktie, vilket därmed löste problemet 
med att företagen inte fick förvärva egna aktier13 (Smitt et al., 2004). De 
syntetiska optionerna kan exempelvis berättiga till att, vid en bestämd 
framtida tidpunkt för lösen, erhålla ett kontantbelopp vars storlek baseras 
på värdeutvecklingen av det utfärdande bolagets aktier. Syntetiska optioner 
fungerar som köpoptioner men med skillnaden att de inte ger någon rätt att 
förvärva aktier i bolaget, utan endast att kvittera ut en summa motsvarande 
skillnaden mellan lösenkursen och aktiens marknadsvärde. (Borg, 2003) 
 
Fördelen med syntetiska optioner är att det inte uppstår någon 
utspädningseffekt, men å andra sidan finns två tydliga nackdelar. Den 
första är att denna typ av option inte leder till delägarskap, vilket minskar 
incitamenten till att agera som aktieägare. Dessutom kan de bli kostsamma 
på grund av att värdet inte har något tak.14(Ibid.) 

3.6.4 Konvertibla skuldebrev 
Konvertibla skuldebrev kan ses som ett mellanting av aktie och lån. De 
konvertibla skuldebreven är löpande skuldebrev med rätt att konvertera 
fordran enligt skuldebrevet mot aktier i det låntagande företaget till en viss 
angiven konverteringskurs och under en viss angiven tidsperiod (Ibid.). 
Risken kan sägas vara lägre än för aktier då konvertibelinnehavaren får 
tillbaka skuldebrevets nominella belopp om konverteringen uteblir 

                                                 
13 Företag fick tidigare inte förvärva egna aktier för att det kunde påverka företagets 
aktiekurs. Detta tvingade dem att ställa ut köpoptioner genom tredje part, som 
exempelvis dotterbolag eller bank. 
14 Andra optionstyper har oftast inte heller något tak men istället är en värdeökning i 
optionerna resultatet av en direkt värdeökning i företagets aktier, vilket innebär att 
företaget eller ägarna tjänar lika mycket på de aktier de har som de förlorar på 
optionerna. För syntetiska optioner kan det dock skilja sig. 
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(Nationalencyklopedin, 1994). Skillnaden gentemot teckningsoptioner är 
att rätten till utbyte ej kan avskiljas från det konvertibla skuldebrevet 
(Borg, 2003). I Tabell 2 presenteras en jämförelse mellan de olika typerna 
av optioner. 
 

Typ av  
option 

Utspädning 
av ägande 

Kan ge 
delägarskap 

Köpoptioner NEJ JA 

Tecknings- 
optioner JA JA 

Syntetiska 
optioner NEJ NEJ 

Konvertibla 
skuldebrev JA JA 

Tabell 2: Olika optioners effekter 
 

3.6.5 Personaloptioner 
En femte optionsform som brukar nämnas är personaloptioner. Dessa kan 
utgöras av köpoptioner, teckningsoptioner eller syntetiska optioner men 
med vissa inskränkningar vilket gör att de omfattas av andra skattemässiga 
regler. Enligt Riksskatteverket (2000) utmärker personaloptionerna sig på 
följande sätt: 
 

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

viss kvalifikationstid 
 
Då personaloptioner erhålls utan kostnad för mottagaren, måste dessa 
redovisas som en kostnad och minskning av det egna kapitalet, varför 
resultatet kommer att påverkas. (Ernst & Young, 2004) 

3.7 Koppling optionsprogram och aktievärde 

Det finns ett flertal studier som har undersökt om resultatbaserad ersättning 
och optionsprogram för ledningen medför ett ökat aktieägarvärde eller inte. 
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I dagsläget finns dock ingen enighet om detta. I en artikel från 1985 
konstaterar Murphy att ökade incitamentsprogram leder till minskade 
agentkostnader och ett högre aktieägarvärde. Även Abowd (1990) 
upptäckte samma effekt när han undersökte 250 av de största amerikanska 
bolagen och deras ledningar. Hanlon et al. (2003) fokuserade endast på 
optionsprogram och fann att det existerade ett positivt samband mellan 
optionsprogram till den översta ledningen och aktievärde. Hanlon et al. 
estimerade att värdet av en $1 option15 som utfärdas till ledningen 
resulterade i en värdeökning av företaget på $3,71. 

Tian (2004) har också påträffat ett positivt samband men har även upptäckt 
att incitamentseffekten är avtagande när fler optioner ställs ut. Efter en 
kritisk nivå kan utgivandet av fler optioner till ledningen till och med 
resultera i en negativ incitamentseffekt. Enligt Tian beror detta på att 
optionernas värde då utgör en för stor andel av mottagarens totala 
förmögenhet, vilket resulterar i en ökad försiktighet. I en studie av Bhagat 
et al. (2002) finner författarna att introducerandet av aktierelaterade 
kompensationssystem har resulterat i en positiv effekt på aktieägarvärdet, 
vilket även stöds av undersökningar gjorda av McConell och Servaes 
(1990). I studier av Kaplan (1989) och Smith (1990) har det kunnat 
fastställas att ett bolags resultat väsentligt förbättras efter en leveraged 
buyout16, vilket stödjer tesen att ökad aktierelaterad ersättning leder till ökat 
aktieägarvärde.  
 
Det finns även flera studier som konkluderat att det är svårt att finna ett 
samband mellan ökade aktierelaterade incitament och höjt aktieägarvärde 
(Winter, 2001). En studie av Sesil et al. (2000) leder till blandade resultat 
bland vilka ingen klar trend kan urskiljas. DeFusco et al. (1990) påträffade 
till och med ett negativt samband mellan optionsprogram och avkastningen 
på det totala kapitalet. 
  
I en artikel av Winter (2001) påpekas att det finns flera faktorer som kan 
påverka resultatet av studierna. För det första är det viktigt att de 
undersökta bolagen är slumpvis utvalda och att det inte bara är en viss typ 
av företag som använder sig av optionsprogram. Resultaten är annars ej 
allmänt generaliserbara. Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella 

                                                 
15 Värderat enligt Black-Scholes formel för optionsprissättning. 
16 När ledningen tar över företaget genom att belåna företaget. Ledningen innehar ofta 
därefter en majoritet av aktierna i bolaget. 



Referensram 
 

 
 

25 

skillnader mellan olika typer av optionsprogram. I genomsnitt genererar de 
möjligtvis inte något väsentligt högre aktievärde men det kan finnas vissa 
typer av optionsprogram som gör det. Därför är det angeläget att urskilja de 
optionsprogram med bäst effekt och analysera vad som skiljer dem från 
andra program. 

3.8 Hur ett bra optionsprogram är utformat 

En fördel med optioner är att de kan skräddarsys för att passa alla olika 
typer av situationer. De kan konstrueras för att på bästa sätt ge önskad 
effekt och i dagsläget finns det oändligt många variationer av optioner. Det 
innebär att optioner är ett mycket användbart instrument för att skapa 
incitament, men det krävs att de är utformade på rätt sätt. Om de ej är 
korrekt utformade kan optionsprogrammen göra mer skada än nytta. 
(Winter 2001) Ett exempel på det är när utformningen leder till att 
ledningen beslutar att investera i olönsamma projekt istället för att redovisa 
vinster som kan delas ut till aktieägarna. Utdelning leder till ett lägre 
aktievärde, vilket en ledning med aktierelaterade köpoptioner förlorar på. 
(Hall, 2000) 

Det finns många aspekter som bör behandlas vid utformandet av 
optionsprogram. I följande avsnitt kommer de viktigaste av dessa att 
diskuteras. 

3.8.1 Underliggande tillgång 
Som tidigare nämnts kan optioner ha olika underliggande tillgångar, men 
beträffande optioner till företagsledningar används främst aktier. En akties 
utveckling beror på flera olika faktorer, vilka kan delas in i interna, 
företagsspecifika, och externa, branschspecifika och marknadsspecifika, 
faktorer. De företagsspecifika faktorerna är förhållanden som endast berör 
det aktuella företaget. Det kan exempelvis vara företagets tillväxt- 
möjligheter och förtroendet för ledningen. De branschspecifika faktorerna 
är de som påverkar alla företag i samma bransch, till exempel konkurrens- 
situationen, efterfrågan på produkterna och leverantörers styrka. Ledande 
företag kan påverka hela branschens börsutveckling och därmed dra med 
övriga företag i upp- och nedgångar. Marknadsspecifika faktorer är alla 
makroförhållanden som påverkar hela marknaden såsom konjunkturer, 
världspolitiska händelser, ränteläget, marknadsvolatilitet, aktiekurser i 
andra länder och handelshinder. (Olbert, 1988) 
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En företagsledare kan ofta endast påverka de företagsspecifika faktorerna 
och ersättningen bör därför enbart baseras på hur företagets värde har 
utvecklats på grund av de dessa. Detta kan mätas på flera olika sätt och ett 
alternativ är att jämföra aktieutvecklingen med liknande bolag i samma 
bransch. Optioner, vars lösenpris följer ett förutbestämt index, såsom ett 
branschindex, benämns indexerade optioner (Johson & Tian, 2000). Vid 
användandet av indexerade optioner är det viktigt att bolagen som ingår i 
indexet verkligen är lika och att hänsyn tas till företagets risknivå i form av 
exempelvis skuldsättning. (Winter, 2001) 
 
Ett alternativ till att jämföra företagets utveckling med ett branschindex är 
att istället jämföra avkastningen med aktieägarnas avkastningskrav och då 
belöna eventuell överavkastning. Enligt CAPM17 består ägarnas 
avkastningskrav av den gällande riskfria räntan, beta och marknads- 
avkastningen enligt sambandet: )( FMFE RRRR −+= β . Beta18 är en faktor 
som visar hur mycket företaget påverkas av marknadsfaktorer och är ett 
mått på risken i bolaget. Denna är ofta högre i bolag med hög skuldsättning 
eller riskfyllda intäkter. (Winter, 2001; Brealey & Myers, 2003) Fördelen 
med incitamentssystem med avkastningskrav som basis är att det tar 
hänsyn till risknivån i företaget. Nackdelen är att ersättningen blir baserad 
på kortsiktig utveckling eftersom den inte är relaterad till utvecklingen av 
aktievärdet. (Winter, 2001) 

3.8.2 Insiderpåverkan 
En studie av Aboody och Kasznik (2000) visar att ledningen påverkar 
aktievärdet i samband med utgivning av optioner. På så sätt lyckas de 
manipulera lösenkursen eftersom den ofta sätts lika med utgivningsdagens 
aktiekurs. Detta resulterar i en direkt vinst för ledningen när kursen 
återhämtar sig till sin normala nivå eftersom optionerna då hamnar in-the-
money. Ledningen kan påverka kursen genom att försena positiva nyheter 
och tidigarelägga dåliga nyheter. Eftersom incitamentseffekten avtar och 
till och med kan bli negativ desto mer in-the-money optionen blir, är det 
viktigt att motverka ledningens kurspåverkande åtgärder (Tian, 2004). Det 
kan exempelvis göras genom valet av tidpunkt för utgivningstillfället 
(Winter, 2001). 

                                                 
17 Capital Asset Pricing Model 
18 Beta beräknas enlig sambandet: 
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3.8.3 Löptid och utgivning 
Det finns tre huvudtyper av utgivningsmetoder för optionsprogram: 
värdefixerade planer, storleksfixerade planer och megagrant-planer19. Vid 
värdefixerade planer bestäms i förväg när optionerna ska ges ut och vilket 
värde de ska ha. Det betyder att värdet på optionsprogrammet vid utgivning 
är oberoende av hur företagets värde har utvecklats. Beträffande de 
storleksfixerade planerna bestäms också i förväg när optionerna ska ges ut 
men inte deras värde. Istället är antalet optioner som ska ges ut fast men 
inte nödvändigtvis lösenpriset, vilket ofta sätts till den gällande dagskursen. 
Megagrant-planer är när ett bolag väljer att ge ut ett stort antal optioner vid 
ett tillfälle, med en bestämd lösenkurs. Denna typ av optionsplan är vanlig i 
små högteknologiska bolag och används ofta av riskkapitalister för att 
motivera ledningen.20 (Hall, 1998; Hall, 2000) 
 
Winter (2001) hävdar att det är bättre att ge ut optioner med kortare löptid 
men att istället utfärda optionerna oftare såsom exempelvis en gång per år 
eller ännu mer frekvent. Enligt Winter vill ledningspersoner lösa in 
optioner långt innan lösendagen vilket innebär att incitamentseffekten 
försvinner. Om utgivningen av optioner sker mer kontinuerligt och inlösen 
endast tillåts på slutdagen kommer ledningen alltid att ha en viss andel 
optioner, vilka totalt sett ej kommer att variera storleksmässigt i någon 
större utsträckning. Om ledningen istället har en stor engångspost av 
optioner kommer tiden till lösendag att påverka ledningens motivationsnivå 
och därmed dess beslut. Även Brandes et al. (2003) anser att optioner skall 
ges ut mer frekvent och föreslår en gång per kvartal för mindre 
tillväxtbolag och mer sällan för större, stabila bolag.  

3.8.4 Storlek   
Hur stora optionsprogram bör vara i förhållande till den totala 
kompensationen beror bland annat på storleken och typen av företag. Enligt 
Brandes et al. (2003) är det mer motiverat att använda en större andel 
optionsprogram i ett snabbt växande tillväxtbolag, medan options- 
programmens andel bör vara lägre i ett mer moderat växande företag. 
Brandes et al. motiverar detta utifrån agentteori och informations- 
asymmetri; eftersom det är svårare att kontrollera snabbt växande företag 
med hjälp av vanliga redovisningsmått bör dessa bolags ledningars 

                                                 
19 På engelska benämns dessa: Fixed values plans, Fixed number plans och 
Megagrantplans. (Hall, 2000) 
20 Denna typ av optionsprogram är mycket vanliga vid leveraged buyouts (LBO). 
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kompensation vara starkare länkat med aktievärdet. Företag med mer 
begränsad tillväxt borde vara enklare att kontrollera med hjälp av vanliga 
redovisningsmått och därför är behovet av aktiebaserad ersättning lägre. 
Hall (2000) är av en annan åsikt och anser istället i en artikel att större och 
stabilare företag kan vara i behov av starka incitament som motiverar 
ledningen att tänka i nya banor och som motverkar riskaversion. I nyare 
mer osäkra och snabbt växande bolag är personerna i ledningen redan 
utsatta för en betydande risk i form av konkurshot och en osäker framtid. 
Enligt Hall motiverar detta att de snabbt växande bolagen bör ha en lägre 
andel optionsbaserad ersättning. 
 
Storleken på optionsprogrammen beror även på hur ledningspersoners egna 
förmögenhetsportföljer är konstruerade. Om personer i ledningen redan 
innehar ansenliga optionsprogram kan nya optioner leda till att de blir mer 
riskaverta, vilket är motsatt den eftersökta incitamentseffekten (Tian, 
2004). Det innebär även att värdet av optionerna för ledningen blir lägre, 
eftersom deras förmögenhet till en stor del består av innehav i det specifika 
bolaget. Ytterligare en sannolik effekt av att dela ut optioner till en 
ledningsperson, med en redan betydande andel av sin förmögenhet kopplad 
till företagets aktiekurs, är att denne försöker ombalansera sin portfölj. 
Personen i fråga kan sälja aktier eller optioner i det aktuella företaget, men 
denne kan även sälja aktier i liknande bolag eller köpa aktier i företag med 
liten korrelation med det aktuella företaget. En annan möjlighet är att ställa 
ut köpoptioner eller att blanka aktien21. Alla dessa åtgärder begränsar, 
alternativt tar bort effekten av optionsprogrammet. (Core et al., 2003)      

3.8.5 Lösenpris 
Lösenpriset på optioner i incitamentsprogram sätts oftast till at-the-money, 
vilket är detsamma som aktiekursen på utgivningsdagen. (Aseff & Santos, 
2004) Enligt Aseff och Santos (2004) påverkar inte valet av lösenpris 
incitamentseffekten i någon större utsträckning om lösenpriset håller sig 
inom en rimlig nivå runt den gällande aktiekursen. Aseff och Santos anser 
istället att skattefaktorer och bokföringsregler troligen har en större 
påverkan på lösenpriset än incitamentseffekten och av dessa skäl är det 
enligt författarna fördelaktigt att sätta lösenpriset till at-the-money, vilket 
torde förklara varför detta lösenpris är det vanligaste. Detta har dock 
                                                 
21 Blankning innebär att en aktör säljer aktier som aktören ej äger. Om en innehavare av 
köpoptioner på en aktie blankar denna aktie innebär det att aktören har delvis hedgat sin 
position. Det innebär att om aktiekursen sjunker förlorar aktören i optionspositionen 
men tjänar på blankningspositionen.  
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förändrats i och med införandet av redovisningsstandarden IFRS 2 (se 
3.8.7). Hall (1998) har genomfört en liknande undersökning, men fann att 
om lösenpriset sätts till 1,5 gånger den aktuella aktiekursen ökar 
incitamentseffekten med 27 procent. Hall har dock inte tagit hänsyn till 
skatte- eller bokföringseffekter. 
 
Om ett företags aktiekurs sjunker kan incitamentseffekten av ett 
optionsprogram minska avsevärt. Det kan innebära att företagsledares 
incitament att stanna kvar på det aktuella företaget minskar samtidigt som 
motivationen avtar. För att motverka denna effekt vill bolag ofta 
prisjustera22 optionerna (Hall, 2000). En prisjustering kan dock leda till en 
minskad framtida motivationseffekt av optioner, eftersom ledningen inser 
att dåligt resultat kan leda till lägre satta trösklar för att uppnå bonus. (Core 
et al., 2003) 
 
Om optionsprogrammet använder ett index som underliggande tillgång kan 
lösenpriset sättas till den aktuella indexnivån, alternativt högre eller lägre. 
Problemet med prisjustering är begränsat vid användandet av indexerade 
optioner. Ett korrekt skött bolag bör inte ha en sämre värdeutveckling än 
index. Detta betyder att om de indexerade optionerna ändå hamnar mycket 
out-of-the-money kan detta tyda på att ledningen har misskött bolaget, 
vilket bör leda till ledningens avgång och inte prisjustering av dess 
optioner. (Brandes et al, 2003) 

3.8.6 Utdelningar 
Eftersom utdelningar sänker företagsvärdet och därmed aktiekursen innebär 
utdelning att ledningens optioner blir mindre värda (Hall, 2000). Det leder i 
sin tur till att ledningen försöker minimera utdelningen och istället använda 
vinster till investeringar i mindre lönsamma projekt eller till återköp av 
aktier. Investeringar i projekt med begränsad lönsamhet kommer att driva 
ner aktievärdet medan återköp av aktier håller aktiekursen konstant. 
Återköp är emellertid ett omständligt sätt att distribuera fria kassaflöden.  
Det kan därför vara motiverat att bygga in en utdelningssköld i 
optionsprogrammet, som kan vara konstruerad så att lösenpriset justeras 
ned relativt utdelningens storlek. (Winter, 2001) 

                                                 
22 På engelska: reprice.  
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3.8.7 Skatter och bokföring 
Enligt redovisningsregler fram till 1 januari, 2005 har företag ej behövt 
redovisa optioner till anställda i resultaträkningen utan det har varit 
tillräckligt med en fotnot i balansräkningen beskrivande options- 
programmet. Eftersom optioner inte generade negativa kassaflöden för 
företag gavs dessa i många fall ut istället för lön. (Smitt et al., 2004)   
 
Från och med 1 januari gäller IFRS 223 om aktierelaterade ersättningar, 
vilket innebär nya regler för hur optionsprogram skall redovisas. De typer 
av optioner som omfattas av de nya redovisningsreglerna är köp- och 
teckningsoptioner samt personaloptioner24. De två främsta skillnaderna från 
de tidigare reglerna är att optionerna måste bokföras till verkligt värde, 
istället för anskaffningsvärde, samt att detta ska beräknas den dag då 
parterna är överens om villkoren. Värdet, som ses som en förmån, skall 
redovisas dels i resultaträkningen som en kostnad, dels i balansräkningen 
som minskning av eget kapital och skall beräknas enligt Black & Scholes25 
eller liknande värderingsmodell. Dock uppstår ingen kostnad i de fall då 
mottagaren erlägger en premie motsvarande det verkliga värdet26, eftersom 
det då inte längre uppstår något förmånsvärde. Ett av kriterierna för 
personaloptioner är att mottagaren skall erhålla optionerna utan kostnad, 
vilket medför att personaloptioner alltid påverkar resultatet. (Ernst & 
Young, 2004) 
 
Kostnaden av optionsprogram kan återföras ifall prestationsbaserade villkor 
ej är uppfyllda eller att den anställde avslutar anställningen på företaget. 
Den får dock inte återföras på grund av ett marknadsvillkor ej uppfyllts till 
exempel villkoret att börskursen en viss dag ska överstiga en viss nivå. 
Skulle det verkliga värdet på optionen öka på grund av att exempelvis 
lösenpriset sänks, måste detta belasta resultaträkningen. Dock påverkas 
kostnadsredovisningen inte av en reduktion av optionsvärdet. (Ibid.) 
 
IFRS 2 skiljer mellan ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument, 
det vill säga aktier och optioner, och de som regleras med kontanter. En 
                                                 
23 Nya redovisningsregler baserade på rekommendationer från International Accounting 
Standard Committee (IASC).  
24 Personaloptioner kan inte överlåtas och klassas därmed inte civilrättsligt eller 
skatterättsligt som värdepapper. 
25 Analytisk metod att värdera optioner. 
26 För köp- och teckningsoptioner erläggs ofta en premie, vanligtvis dock ej hela det 
verkliga värdet. 
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vanligt förekommande typ av kontantreglerade ersättningar är syntetiska 
optioner, och för dessa gäller något andra regler än för övriga optioner. 
Likheten är att de ska värderas till verkligt värde den dagen då parterna är 
överens om villkoren. Detta värde skall periodiseras ut över hela 
intjänandeperioden men belastar resultaträkningen som en personalkostnad 
och motsvarande belopp redovisas som avsättning i balansräkningen. Den 
största skillnaden är att värdet ska beräknas vid varje rapporttidpunkt och 
att förändringen ska periodiseras. Detta gör att ju mer aktien ökar i värde, 
desto större blir den redovisade kostnaden. Den ackumulerade 
resultateffekten får också återföras i händelse av att optionen blir värdelös. 
(Ibid.) 
 
I de fall optionerna resulterar i en kostnad innebär det en positiv 
skatteeffekt eftersom det redovisade resultatet blir lägre (Winter, 2001). 
Personaloptioner ger dock sämre skattemässiga konsekvenser än köp- och 
teckningsoptioner, bland annat på grund av att de ej klassas som 
värdepapper. Personaloptioner innebär att arbetsgivaren måste betala 
sociala avgifter på mellanskillnaden av optionens marknadsvärde och 
lösenpris. Positivt för köp- och teckningsoptioner är att mottagaren får 
beskatta reavinsten som inkomst av kapital istället för inkomst av tjänst, 
vilket innebär en lägre skattesats. (Andersson & Bratteberg, 2000) 

3.9 Kritik mot optionsprogram 

De incitamentssystem som utformas idag för ett företags ledning syftar till 
att få ledningen att tänka och agera som aktieägare. Som diskuterats i 
tidigare avsnitt bör ett prestationsbaserat incitament vara designat på så sätt 
att de som ska utvärderas ska ha stor möjlighet att påverka de resultat som 
ligger till grund för belöningen. Kritik har därför framkommit gentemot 
aktierelaterade incitamentsprogram, då belöningar utgår för samtliga 
kursökningar trots att aktiens utveckling beror på ett flertal faktorer som 
ligger utanför ledningens kontroll. 

Kritik mot de ovan beskrivna invändningarna kommer bland annat från 
Hall (2000) som menar att optionsprogram faktiskt har en stark koppling 
till prestation. Enligt honom missar de andra studierna en avgörande faktor 
i utvärderingen av ett optionsprograms utfall, nämligen den att de endast 
mäter den ersättning som ledningen erhåller från inlösta optioner under ett 
givet år och inte tar i beaktande kvarvarande optioners värdeförändring.  
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Optionsprogram kan leda till kortsiktigt agerande från ledningens sida för 
att få till stånd en omedelbar ökning av aktievärdet, vilket är till nackdel för 
företagets marknadsvärde på längre sikt. En ledning kan exempelvis 
påverka aktievärdet genom att hålla på information till dess att det passar 
dem bättre i tiden. Dessutom kan de manipulera bokföringen för att öka 
värdet på sina optioner. (Pasternack, 2002) Hall (2000) menar dock att 
optionsprogram är den bästa kompensationsmekanismen för att få 
ledningen att agera långsiktigt för att säkra framgång för företaget, dess 
anställda och ägare även i framtiden. Detta gäller under förutsättning att 
rätt optionsprogram väljs, något som Hall menar att företag ofta 
misslyckats med, bland annat beroende på okunskap.  
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4 Metod II 
 

Med syfte att uppfylla uppsatsen problemställningar har två 
undersökningar gjorts, inom vilka tre respektive två delundersökningar 
ingår. Dessa innefattar stora mängder data från perioden mars 1997 och 
mars 2005. I denna metoddel redogörs för det praktiska tillvägagångssättet 
i undersökningarna. 

 

Det första steget i insamlandet av empiri var att välja ut vilka företag som 
skulle ingå i våra undersökningar. Vi valde att använda oss av en översikt 
över företag med optionsprogram till ledande befattningshavare, gjord av 
Fristedt et al. (2003), vilka varje år gör olika sammanställningar av företag 
på Stockholmsbörsen. För ett antal av företagen saknades emellertid 
aktiekursuppgifter för hela den relevanta perioden och i de fall en aktie har 
blivit avnoterad har vi valt att bortse från denna i undersökningen. Vi har 
även valt bort aktier som har begränsad kursinformation av andra 
anledningar såsom exempelvis ett längre handelsstopp. Om en aktie har 
blivit noterad under tidsperioden har vi inkluderat den från och med 
noteringstidpunkten. Bortfallet är 8 procent, vilket är relativt litet och bör 
därmed ej ha någon större påverkan på resultatet. Två olika statistiska 
undersökningar har genomförts och inom dessa har vi gjort ett antal mindre 
delundersökningar.  

För att kunna utföra de olika statistiska undersökningarna har det dessutom 
krävts en stor mängd kursdata. Kursdata bestod av de utvalda aktiernas 
kurser beräknade som den genomsnittliga kursen per vecka under åtta år, 
vilket sammanlagt resulterade i cirka 35 000 kursnoteringar inhämtade från 
Reuters.   

4.1 Undersökning I 

I undersökning I, vilken är uppdelad i tre delar, har vi velat göra en 
jämförelse mellan kursutvecklingen i aktier som innehåller optionsprogram 
för ledande befattningshavare och Stockholmsbörsens SAX All Share-
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index. SAX All Share-indexet består av alla 300 aktier27 på 
Stockholmsbörsen viktade efter deras respektive börsstorlek. 

I sammanställningen av Fristedt et al. (2003) är företagen uppdelade i två 
grupper; de med köpoptioner till ledningen och de med personaloptioner 
till ledningen. I de två första delundersökningarna har vi utgått från denna 
uppdelning och utfört separata undersökningar på personaloptioner 
respektive köpoptioner. Antalet aktier med personaloptioner är 48 stycken 
och de med köpoptioner är 42 stycken. Efter de två separata 
undersökningarna utvecklades även ett index bestående av båda typerna av 
aktier; de med köpoptioner och de med personaloptioner. Det resulterade i 
ett index med totalt 84 aktier, eftersom vissa av aktierna förekom både i 
personaloptionsgruppen och i gruppen med köpoptioner.  

Som ett första steg i undersökning I vägdes aktierna ihop i ett egenskapat 
index, vilket bestod av aktier i företag som delat ut optioner till ledningen. 
För att alla aktier skulle få rätt vikt i indexet behövde vi först likställa de 
olika aktiekurserna, eftersom det annars inte går att direkt jämföra 
avkastningen i de olika aktierna. Basen 
som valdes var talet 1 och denna 
utvecklades sedan utifrån den 
procentuella veckoavkastningen i 
aktierna. Om exempelvis Företag A 
hade en positiv avkastning på 10,6 
procent under den första veckan och en 
negativ avkastning på 6,4 procent under 
nästa vecka utvecklades Företag A:s bas 
från 1 till 1,106 och sedan 1,035. 

Tabell 3: Exempel på likställande av kurs 

För att vikta in de olika aktierna i det egenskapade indexet användes 
samma metodik som i framställandet av SAX All Share. Där viktas de olika 
aktierna in utifrån deras totala börsvärden. För vårt index inhämtades 
börsvärdena från Affärsvärldens hemsida och är de för tillfället aktuella 
värdena28. Användandet av de dagsaktuella börsvärdena medför dock en 
begränsning, då det är troligt att aktier med en starkt positiv utveckling har 
ett större börsvärde idag jämfört med vad de hade för sju år sedan. Om de 
                                                 
27 www.omxgroup.com/stockholmsborsen, 2005-05-29 
28 www.afv.se, 2005-03-06 

Företag A 

Datum Kurs Likställd 
 kurs 

1997-03-02 575,83 1 
1997-03-06 636,79 1,106 
1997-10-16 596,15 1,035 
1997-03-23 541,95 0,941 

1997-03-30 487,76 0,847 
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har ett högre börsvärde idag får de en större vikt i det egenskapade indexet. 
Om en aktie istället har haft en svag utveckling under de senast sju åren har 
de idag ett relativt sett mindre börsvärde, vilket innebär att de då utgör en 
mindre andel av det egenskapade indexet. Denna effekt bör medföra ett 
bättre resultat för det egenskapade indexet jämfört med benchmarkindexet 
och det positiva resultatet beror troligen då till stor del på den skeva 
mätningen och inte på optionsprogrammen.   

Det bästa sättet att istället genomföra indexberäkningen på, är att uppdatera 
börsvärdena lika ofta som jämförelseindexet uppdateras, vilket dock vore 
mycket resurskrävande. En förenkling, som bör ge ett bättre resultat än att 
använda dagens börsvärden, är att utgå från medelvärdet av börsvärdena 
mellan starten av undersökningsperioden och de för tillfället aktuella 
börsvärdena. Därför utvecklade vi ett nytt index där börsvärdena var de 
genomsnittliga värdena istället för slutvärdena. De genomsnittliga 
börsvärdena användes sedan för att vikta in de olika aktierna i indexet.29 
Om exempelvis Företag A hade ett genomsnittligt börsvärde på 33 
miljarder kronor och det totala indexets värde är 330 miljarder kronor fick 
Företag A en vikt på 10 procent i indexet. 

För att kunna jämföra de olika indexen behövde vi även estimera den 
riskjusterade avkastningen i de olika indexen. Detta görs med hjälp av 
Sharpe-kvoten enligt följande formel: 

index

findex rr
ratioSharpe

σ
−

=−  

Formel 1: Sharpe-kvoten 

I Formel 1 är rf den riskfria räntan och har antagits vara 3 procent under 
hela perioden, �index är volatiliteten i indexet och rindex är avkastningen i 
indexet. (Brealey & Myers, 2003) 

Volatiliteten kan estimeras på många olika sätt och vi har valt att använda 
oss av en enklare beräkningsmodell eftersom vi ska granska hela 

                                                 
29 I det egenskapade indexet har vi ej tagit hänsyn till utdelningar. 
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undersökningsperiodens volatilitet.30 Volatiliteten uppskattades enligt 
Excels formel för beräkning av standardavvikelse.  

4.2 Undersökning II 

Undersökningen II, vilken består av två delundersökningar, utreder om ett 
bolags aktieskurs har stigit, sjunkit eller varit oförändrad vid den tidpunkt 
då marknaden informerades om att ett optionsprogram skulle införas. 
Skälet till detta är att det är vid informationstillfället som marknaden borde 
reagera på införandet av optionsprogram. Informationen om när dessa 
beslut är tagna har vi sökt efter i företagens årsredovisningar. Vi har 
tvingats att avskilja 70 procent av de totalt 84 bolagen då det har saknats 
information om vilket datum beslutet har tagits.31  

I första delundersökningen valde vi att mäta reaktionen hos marknaden 
under en tidsperiod av två månader runt tillkännagivandet. Detta grundar vi 
på en liknande studie gjord av Bhagat et al. (1985) som kom fram till att 
det bästa intervallet är 58,4 dagar runt informationstillfället. En kortare 
tidsperiod gör att undersökningen blir känsligare för volatilitet i kursen 
medan en längre tidsperiod ökar risken för att kursen påverkas av andra 
faktorer.  

Undersökningen utgår från att marknaden vid informationstillfället gör en 
korrekt bedömning av om det finns ett positivt eller negativt värde i 
optionsprogram för ledningen. För att bedöma denna förändring av 
marknadsvärdet har vi använt regressionsanalys.  

                                                 
30 Om volatilitetsskattningen ska begränsas till en tidslucka på exempelvis en månad 
kan det vara bättre att använda EWMA- eller GARCH-volatilitetsskattning. (Hull, 
2003) 
31 Se Appendix II för lista över företag medtagna i Undersökning II. 
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Regressionsanalysen går ut på att en statistisk 
beräkning genomförs, vilken visar hur mycket av 
en akties kursutveckling som har berott på en 
eller flera specifika faktorer. Regressionsanalysen 
har i vårt fall mätt hur mycket av en akties 
kursutveckling som beror på introduktionen av ett 
optionsprogram. Detta symboliseras i regressions- 
analysen som digitala faktorer32 , där 1 markerar 
att vid denna tidpunkt informeras marknaden om 
införandet av optionsprogram till ledande 
befattningshavare.  

Tabell 4: Exempel på införande av  
optionsprogram i regressionsanalysen 

XY ×+= βα  

Formel 2: Regressionssamband 

Formel 2 visar hur regressionssambandet ser ut. Y är förändringen av en 
akties kurs och alfavärdet, �, är en konstant. X-variabeln betecknar 
införandet av optionsprogram och kan anta värdena 0 eller 1. Värdet 1 
innebär att det i den aktuella perioden infördes ett optionsprogram medan 
värdet 0 betyder att inget optionsprogram infördes. Betavärdet33, �, är det 
som söks och beskriver i vårt fall hur mycket av en akties kursutveckling 
som kan hänföras till införandet av optionsprogram. Om exempelvis 
regressionsanalysen undersöker Företag A och betavärdet blir 0,5 innebär 
det att Företag A:s aktiekurs förändrades med ett värde av 15,0 ×+= αY  vid 
införandet av optionsprogram. Det vill säga, om Företag A inför ett 
optionsprogram kommer aktiekursen, i detta exempel, öka eller minska 
med beloppet � + 0,5. Ett betavärde på noll betyder att introduktionen av 
optionsprogram inte har någon effekt på aktieutvecklingen. 

Regressionsanalysen ger även ett värde på hur signifikant betavärdet är, 
vilket beskriver resultatets tillförlitlighet. Därmed är det enklare att validera 
resultaten jämfört med undersökning I. Signifikansnivån kan uttryckas både 
                                                 
32 En digital faktor kan ha värdet 0 eller 1. 
33 Betavärdet avser i kapitel 4 och 5 betavärden från regressionsanalys. I resterande 
delar avses betavärdet för marknadsrisk. 

Företag A 
Datum Kurs 

2001-03-25 0 
2001-04-01 0 
2001-04-08 1 
2001-04-15 1 
2001-04-22 1 
2001-04-29 1 
2001-05-06 1 
2001-05-13 1 
2001-05-20 1 
2001-05-27 1 
2001-06-03 1 
2001-06-10 1 
2001-06-17 0 
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i t-värden och p-värden och statistikprogrammet SPSS tar fram båda dessa 
värden. Vi har valt att utgå från p-värdena34, vilka beskriver med vilken 
sannolikhet betavärdet är noll. Ett p-värde på 0,05 betyder att betavärdet är 
noll med en sannolikhet av fem procent, vilket kan tolkas som att 
betavärdet är skilt från noll med 95 procents sannolikhet.  

Då vi ville veta om det finns ett samband mellan införandet av 
optionsprogram och aktiekursen undersöktes följande hypoteser: 

H0 : Det finns inget samband mellan ett företags aktiekurs och tillfället när 
marknaden informeras om att företagets ledning kommer att tilldelas 
optionsprogram. (Sannolikheten att betavärdet är noll är större än 95 
procent; p>0,95). 
 
H1 : Det finns ett samband mellan ett företags aktiekurs och tillfället när 
marknaden informeras om att företagets ledning kommer att tilldelas 
optionsprogram (Sannolikheten att betavärdet är skilt från noll är större än 
95 procent; p<0,05). 

Resultatet visade sammantaget inte på någon hög signifikans hos 
kopplingen mellan beslutet att införa optionsprogram och utvecklingen av 
aktievärdet. Vi valde därför att göra om den första delundersökningen och 
att istället begränsa oss till endast den vecka då beslutet togs. Det bör 
innebära att aktiekursen blir mindre påverkad av andra faktorer utöver 
införandet av optionsprogram, men att aktiekursen dock blir mer känslig 
för volatilitet. Veckoundersökningen resulterade i en betydligt högre 
signifikans. 

Eftersom varje enskild aktie kräver en separat regressionsanalys resulterar 
studien i en stor mängd betavärden med tillhörande sannolikheter. För att 
på ett överskådligt sätt kunna tolka dessa värden har vi valt att beräkna 
genomsnittet av betavärdena. I genomsnittet har vi endast räknat in de 
betavärden med en sannolikhet att de kan vara noll av max 5 procent. 

För att tydliggöra effekten av införandet av optionsprogram har vi även 
utfört eventstudier på utvalda aktier; den andra delundersökningen. 
Eventstudierna undersöker hur en aktiekurs har utvecklats i samband med 
informationstillfället. Kursen har likställts på samma sätt som i 
                                                 
34 P står i detta fall för det engelska ordet probability. 



Metod II 
 

 
 

39 

undersökning I med basen 1 för att underlätta jämförelsen mellan olika 
aktier. Urvalet av aktier gjordes genom att ta de företag med 95 procents 
sannolikhet att sambandet mellan aktievärdet och optionsprogram är 
signifikant ur den första delundersökningen 35. 

Då de enstaka aktierna inte visade på någon tydlig marknadsreaktion vid 
beslutet om att införa optionsprogram, vägdes aktierna samman i ett index 
där alla fick samma vikt. De olika aktierna delades upp i köp- och 
personaloptioner samt konstruerades ett totalindex med samtliga aktier. 

                                                 
35 Dessa företag presenteras i Appendix III. 
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5 Empiri 
I detta kapitel sammanställs den information som vi samlat in genom egna 
undersökningar. Som tidigare beskrivits är empirin uppdelad i två 
huvuddelar. Undersökning I består av tre delundersökningar och syftar till 
att utreda om optionsprogram till ledande befattningshavare har en positiv 
effekt på aktievärdet. Undersökning II går ut på att undersöka marknadens 
reaktion på beslutet om att införa optionsprogram till ledningen och är 
indelad i två delundersökningar.  

 

5.1 Undersökning I : Effekten på aktievärdet 

I undersökning I utreds om företag som har tilldelat ledningen 
optionsprogram har haft en bättre kursutveckling än ett jämförelseindex. 
Undersökningsperioden sträcker sig från 1997-03-02 till 2005-03-06 och 
som jämförelseindex eller benchmarkindex används SAX All Share-index. 
Undersökningen är uppdelad i tre olika segment. Först undersöks företag 
som tilldelat ledningen personaloptioner och därefter undersöks företag där 
ledningen tilldelats köpoptioner. Dessa följs av en undersökning där båda 
typer av företag, både de med personaloptioner och de med köpoptioner, 
ingår. 
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5.1.1 Företag med personaloptioner 
 

Aktiekursutveckling personaloptioner

Artimplant

Axfood

Beijer Alma

Bergman & Beiving

Biacore

Bure Equity

OMX

SCA

Sandvik

Medivir

SKF

SinterCast Skandia

Teleca

Industrivärden

Skanska

WallenstamVolvo

Investor

Nolato

Gambro

FSPB

Tele2

WM 

Westergyllen

Sapa

Partnertech

Sardus

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

Aktie

U
tv

ec
kl

in
g

SAX All Share

 
Diagram 1: Aktiekursutveckling – personaloptioner36 

 
 
Diagram 1 visar utvecklingen i de olika aktierna ur gruppen 
personaloptioner i förhållande till vårt valda benchmarkindex SAX All 
Share, vilket är den heldragna linjen. De olika aktiernas utveckling är 
beräknade utifrån tidsperioden 1998-01-04 till 2005-03-06. Eftersom 18 av 
de totalt 48 aktierna noterades efter 1998-01-04 är de ej med i Diagram 1.37 
 
Resultatet av undersökningen i Diagram 1 är mycket varierat och det är 
svårt att se några tydliga tendenser till att aktier med personaloptioner slår 
benchmarkindexet. Därför har de olika aktierna viktats in i ett egenskapat 
                                                 
36 Gunnebo och MTG är bortplockade på grund av att de hamnar utanför diagrammets 
skala. Gunnebo hade en avkastning på 352 procent och MTG hade en avkastning på 567 
procent under perioden. 
37 Anledningen till att tidsperioden ej sträcker sig från mars 1997 är att ett stort antal 
aktier noterades under detta år. 
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index. Det gör det enklare att jämföra med benchmarkindexet och 
möjliggör även att de aktier som noterats senare kan vägas in från och med 
noteringstidpunkterna. I Diagram 2 presenteras resultatet av det egen-
skapade indexet i förhållande till benchmarkindexet. På slutdagen har det 
egenskapade indexet haft en utveckling som är 46 procent högre än 
benchmarkindexets utveckling. Volatiliteten i det egenskapade indexet har 
under den undersökta perioden varit 54 procent, vilket är högre än SAX All 
Share:s volatilitet på 38 procent.   
 
 

Jämförelse mellan aktier med personaloptionsprogram och
SAX-index
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Diagram 2: Jämförelsen mellan aktier med personaloptionsprogram och SAX-index 
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5.1.2 Företag med köpoptioner 
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Diagram 3: Aktiekursutveckling - köpoptioner 

 
I Diagram 3 presenteras utvecklingen av enskilda aktier där ledningen har 
tilldelats köpoptioner. Undersökningen är utförd på samma sätt som den i 
Diagram 1. Även här blir resultatet mycket spritt och svårtolkat, varför 
också dessa aktier viktats ihop i ett index som är enkelt att jämföra med ett 
benchmarkindex. I Diagram 4 presenteras resultatet av denna studien och 
där kan urskiljas att det egenskapade indexet bestående av aktier med 
köpoptionsprogram för ledningen har haft en 7 procent högre utveckling än 
benchmarkindexet. Dock har det egenskapade indexet haft en sämre 
utveckling under stora delar av undersökningsperioden. Volatiliteten i detta 
index var under den undersökta perioden 26 procent vilket kan jämföras 
med SAX-volatiliteten på 38 procent.  
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Jämförelse mellan aktier med köpoptionsprogram och SAX-index

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

19
97

-0
3-

02

19
97

-0
7-

02

19
97

-1
1-

02

19
98

-0
3-

02

19
98

-0
7-

02

19
98

-1
1-

02

19
99

-0
3-

02

19
99

-0
7-

02

19
99

-1
1-

02

20
00

-0
3-

02

20
00

-0
7-

02

20
00

-1
1-

02

20
01

-0
3-

02

20
01

-0
7-

02

20
01

-1
1-

02

20
02

-0
3-

02

20
02

-0
7-

02

20
02

-1
1-

02

20
03

-0
3-

02

20
03

-0
7-

02

20
03

-1
1-

02

20
04

-0
3-

02

20
04

-0
7-

02

20
04

-1
1-

02

20
05

-0
3-

02

U
tv

ec
kl

in
g 

av
 in

de
xn

iv
å

SAX All Share Aktier med köpoptioner

7 % 
högre   

SAX

Aktier med köpoptioner

 
Diagram 4: Jämförelse mellan aktier med köpoptionsprogram och SAX-index 

 

5.1.3 Företag med optionsprogram 
I enlighet med vad som tidigare beskrivits är det mer intressant att väga 
ihop alla aktierna med optionsprogram i ett stort egenskapat index. Det 
indexet börjar med att bestå av 47 aktier och vartefter att aktier noteras på 
börsen viktas de in i indexet. De sista aktierna som viktas in är Lagercrantz 
och Addtech, vilka noterades 2001-09-09. Därefter består indexet av 84 
aktier och det stora antalet aktier innebär att resultaten av studien är mer 
pålitliga än de två tidigare undersökningarna. Undersökningens resultat av 
det egenskapade indexet med båda typerna av optionsprogram presenteras i 
diagram 5. Diagrammet visar att det egenskapade indexet har en utveckling 
som slår benchmarkindexet med 17 procent. Volatiliteten i indexet med 
båda typer av aktier var 22 procent, vilket kan jämföras med bench- 
markindexets volatilitet som under den undersökta perioden var 38 procent.   
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Jämförelse aktier med optioner och SAX
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Diagram 5: Jämförelse mellan samtliga aktier med optionsprogram och SAX-index 

 
För enklare kunna jämföra utvecklingen av de olika indexen har dessa 
sammanställts i Tabell 5. Den riskjusterade avkastningen beräknas genom 
att relatera avkastningen till den riskfria räntan och volatiliteten enligt 
sharpe-kvoten. I tabellen kan det utläsas att de egenskapade indexen har 
resulterat i både bättre normal som riskjusterad avkastning. 
 
 

Avkastning Personaloptioner Köpoptioner Båda SAX 
Normal 230% 169% 184% 158% 
Riskjusterad 68% 57% 92% 29% 
Jämfört med SAX 137% 98% 222% 0% 

Tabell 5: Jämförelse mellan avkastningar 
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5.2 Undersökning II : Marknadens reaktion 

Vi har ovan beskrivit en av de två statistiska undersökningarna som vi har 
genomfört. Den andra undersökningen är mer komplicerad men ger 
troligtvis mer pålitliga resultat, vilket förklaras nedan.  
 
Då en akties kurs ständigt influeras av externa och interna nyheter påverkas 
resultatet i undersökning I till stor del av dessa faktorer. Detta medför att 
tillförlitligheten av resultatet kan vara limiterat. Det relativt stora urvalet av 
aktier bidrar emellertid till att resultatet ändå ger information om 
förhållandet mellan avkastningen i aktier med optionsprogram och övriga 
aktier. Det beror på att de företagsspecifika faktorerna och betarisken38 bör 
ha ungefär lika stor påverkan på det egenskapade indexet som på 
benchmarkindexet. Innebörden av detta blir att den enda betydande 
skillnaden mellan indexen är att det ena indexet endast består av aktier till 
företag med optionsprogram medan det andra består av samtliga aktier. 
Frågan är dock till vilken grad dessa antaganden stämmer, vilket är svårt att 
avgöra. Därför har vi genomfört ytterligare en undersökning där resultaten 
förhoppningsvis är mindre osäkra.  
 
I undersökning II utreds vilken effekt själva beslutet om att införa 
optionsprogram till ledande befattningshavare får på aktiekursen. Då 
tillkännagivandet oftast sker under bolagsstämmor påverkas aktiekurs- 
utvecklingen även här av flera andra faktorer. Dessa bör dock vara färre än 
i undersökning I, som sträcker sig över en mycket längre tidsperiod. 
 
För att kunna genomföra undersökningen har vi antagit att marknaden är 
effektiv i dess mellanstarka form, vilket innebär att information ska finnas 
tillgänglig samtidigt till alla aktörer.39 

                                                 
38 Betarisken är en akties volatilitet i förhållande till marknaden. Om en aktie har ett 
högre betavärde än 1 bör det ge en högre avkastning än marknaden och vice versa. Det 
stora urvalet bör medföra att det egenskapade indexets betavärde hamnar runt 1, vilket 
innebär att ingen hänsyn till betarisk krävs.  
39 Enligt Eugen F. Fama finns det tre nivåer av marknadseffektivitet: svag, mellanstark 
och stark. Den svaga innebär att all historisk information ska vara inbäddad i kursen 
varför vinster utifrån historisk information ska ej vara möjlig. Den mellanstarka nivån 
innebär att marknaden snabbt ska ta till sig och reagera på ny information. Den starka 
nivån innebär att det ej ska finnas utrymme för insiderhandel. (Brealey & Myers, 2003)  
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5.2.1 Regressionsanalys 
I första delen av undersökning II prövas hur stor del av aktiekurs- 
utvecklingen som beror på beslutet att införa optionsprogrammen. Följande 
hypoteser undersöks: 
 
H0 : Det finns inget samband mellan ett företags aktiekurs och tillfället när 
marknaden informeras om att företagets ledning kommer att tilldelas 
optionsprogram.  
 
H1 : Det finns ett samband mellan ett företags aktiekurs och tillfället när 
marknaden informeras om att företagets ledning kommer att tilldelas 
optionsprogram. 
  
Hypoteserna testades genom att använda regressionsanalys på aktiens kurs 
och på tidpunkten för beslut om optionsprogram. Regressionsanalysen 
resulterade i 25 olika betavärden för de enskilda aktierna, vilka presenteras 
i Appendix IV. Dock var endast 12 av dessa värden40 signifikanta nog för 
att användas41. Det genomsnittliga betavärdet för dessa 12 aktier blev 0,11, 
vilket presenteras i Tabell 6. Det visar att det enligt regressionsanalysen 
finns ett svagt positivt samband mellan det att ett företag informerar 
marknaden om införandet av optionsprogram och aktiens kurs. Utförs 
regressionsanalysen på endast personaloptionerna resulterade det i ett 
genomsnittligt betavärde på -0,32, medan motsvarande betavärde hos 
köpoptionerna blev 0,53. I dessa två fall är emellertid antalet 
undersökningsobjekt mycket få, vilket medför svårigheter att dra några 
generella slutsatser. 
 
 

  
Personal- 
optioner 

Köp- 
optioner 

Samtliga 
optioner 

Genomsnittligt 
beta 

-0,32 0,53 0,11 

 
Tabell 6: Genomsnittliga betavärden från regressionsanalysen 

                                                 
40 Sandvik och Sapa förkommer både bland företag med personal- och köpoptioner (8 
respektive 6 företag). 
41 Sannolikhet på minst 95 procent att betavärdet skiljer sig från noll. 
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5.2.2 Eventstudie 
För att ytterligare undersöka effekten av optionsprogram genomfördes en 
eventstudie för att granska marknadens reaktion vid tiden för beslutet. 
Denna studie består av de företag som ingick i föregående del- 
undersökning, uppdelade i företag med personal- respektive köpoptioner. 
Eventstudien resulterade i Diagram 6 och 7, där varje företag presenteras 
var för sig. 
 
 

Eventstudie - Personaloptioner
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Diagram 6: Eventstudie - personaloptioner 

 
I eventstudien på personaloptioner kan det urskönjas att effekten på de 
olika aktierna var mycket varierande. Sapa, Artimplant och TeliaSonera 
utvecklades positivt direkt efter informationstillfället. Sandvik och 
Lagercrantz visade en positiv utveckling under veckorna innan 
publiceringen av optionsprogrammet, men inte därefter. TurnIt hade en 
kraftig negativ nedgång direkt efter informationstillfället medan Protect 
Data utvecklats negativt under veckorna innan.   



Empiri 
 

 
 

49 

Eventstudie - Köpoptioner
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Diagram 7: Eventstudie – köpoptioner 

 
Även i eventstudien på köpoptionerna var resultaten varierande. Nocom 
utvecklades mycket positivt både innan och efter publiceringen av options- 
programmet. Ledstiernan och Daydream visade inte på någon effekt precis 
vid informationstillfället, men båda aktierna steg veckorna efter. Strålfors 
påverkades inte av informationen överhuvudtaget. 
 
Sammantaget visade dessa två undersökningar inte på någon tydlig reaktion 
hos marknaden och därför utvecklades ett diagram där de olika aktierna har 
vägts ihop. Det resulterade i Diagram 8.  
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Eventstudie
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Diagram 8: Eventstudie - sammanställning 

 
I Diagram 8 kan det urskiljas att aktier med köpoptioner totalt sett har haft 
en mycket positiv utveckling efter det att marknaden informerats om 
optionsprogrammen till ledande befattningshavare. Aktierna med personal- 
optioner har sammantaget utvecklats negativt medan det totala indexet 
utvecklades positivt under de tre följande veckorna efter att informationen 
släppts. Utveckling per vecka efter införandet presenteras i Tabell 7. 

 
 

Eventstudie - Veckoavkastning 

Vecka Köpoptioner Personaloptioner Samtliga optioner 

0 1 % -1 % 0 % 

1 4 % -1 % 1 % 

2 4 % -4 % -1 % 

3 5 % -1 % 2 % 

4 -2 % 0 % -1 % 

5 -2 % 0 % -1 % 

Tabell 7: Eventstudie - Veckoavkastning 
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6 Diskussion  
 

Detta kapitel, i vilket vi diskuterar resultaten av våra undersökningar och 
jämför med tidigare studier, är uppdelat i tre delar. Den första delen 
behandlar resultaten från de undersökningarna vi själva utfört; Hur ska 
dessa tolkas och hur pålitliga är de? I nästa del jämförs resultaten med 
tidigare studier för att undersöka skillnader och likheter. Diskussionen 
syftar till att identifiera vissa återkommande särdrag i de olika studierna 
och till att validera att optionsprogram till ledande befattningshavare 
medför en positiv effekt på aktieägarvärdet. I den tredje delen inriktas 
fokus istället på att diskutera utformningen av optionsprogram. 
Resonemanget ligger till grund för de slutsatser som presenteras i 
efterföljande kapitel. 

 

6.1 Undersökning I & II 

Undersökning I och II syftar till att utreda problemställningen om det med 
avseende på aktievärdet är en för- eller nackdel att införa optionsprogram. 
De syftar även till att undersöka om det finns någon skillnad mellan de två 
olika typerna av optionsprogram; personal- respektive köpoptioner. I 
undersökning I granskades hur aktier med optionsprogram för ledningen 
hade utvecklats jämfört med resten av börsen under perioden 1997 till 
2005. Det visade sig att under denna period hade aktier med optioner totalt 
sett gått 17 procent bättre än börsen i sin helhet. Resultaten varierade dock 
mellan de olika typerna av optionsprogram, vilket kan bero på det 
begränsade antalet undersökningsobjekt i de två delundersökningarna, men 
även på skillnader i hur dessa optionsprogram varit utformade.  
 
Det är intressant att notera att det egenskapade indexet inte bara 
utvecklades 17 procent bättre än börsen, utan dessutom gjorde det till en 
lägre risk. Volatiliteten i det egenskapade indexet var 22 procent medan 
volatiliteten i SAX-index var 38 procent under den undersökta perioden. 
Det innebär att den riskjusterade avkastningen, vilken ges av Sharpe-
kvoten, var bättre i indexet med aktier med optionsprogram än för resten av 
börsen. Jämförs Sharpe-kvoten är den riskjusterade avkastningen i det 
egenskapade indexet 222 procent högre än SAX-indexet. Resultatet av den 
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första studien antyder därmed att det finns ett positivt samband mellan 
införandet av optionsprogram till ledningen och en akties kursutveckling. 
 
Att volatiliteten i det egenskapade indexet var betydligt lägre än SAX-
indexet är en intressant effekt. Eftersom SAX-indexet innehåller betydligt 
fler aktier borde det vara mer diversifierat och därmed mindre volatilt. Det 
egenskapade indexet innehåller endast 84 aktier jämfört med SAX-indexets 
cirka 300 aktier. Anledningen till den lägre volatiliteten i det egenskapade 
indexet kan vara att aktierna i indexet helt enkelt har haft lägre volatilitet 
alternativt att korrelationen mellan dessa aktiers utveckling har varit 
negativ. Om det beror på låg volatilitet, som trots detta resulterar i en hög 
avkastning, kan det vara ett tecken på att företagen i det egenskapade 
indexet är mer välskötta än det genomsnittliga företaget i SAX-indexet. Det 
är i så fall en intressant effekt som motiverar att dessa företags aktier borde 
få en positiv kursutveckling vid införandet av optionsprogram.  
 
Det finns dock flera begränsningar med studien, vilka bör tas i beaktning. 
För det första beror resultatet på vilken tidsperiod som undersöks. Om 
undersökningen istället endast koncentrerats till den extrema perioden 
1999-2000 hade det egenskapade indexet visat ett betydligt sämre resultat 
än SAX-index. Emellertid bör det observeras att SAX-indexet var extremt 
volatilt under denna period och riskjusteras avkastningen var den 15 
procent bättre i det egenskapade indexet jämfört med SAX-index. 
Ytterligare en möjlig begränsning är att företag som utfärdar optioner till 
ledningen kan ha någon annan gemensam egenskap som gör att de 
utvecklas bättre.  
 
Undersökning II utfördes på grund av att resultaten av den första 
undersökningen till viss del var osäkra. Undersökningen granskade om det 
fanns någon direkt positiv effekt på aktiekursen när beslutet togs om att 
införa optionsprogram till ledningen. Fördelen med undersökning II är att 
den isolerar effekten av införandet av optionsprogram och att regressions- 
analysen ger en uppskattning av hur tillförlitliga resultaten är. 
 
Undersökning II resulterade i ett genomsnittligt regressionsbetavärde på 
0,11, vilket antyder att det finns ett svagt positivt samband mellan 
införandet av optionsprogram och en akties kursutveckling. Betavärdet har 
en sannolikhet att vara korrekt på minst 95 procent. Det finns dock även i 
denna studie ett antal faktorer att ta i beaktning. Tillförlitligheten i 
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regressionsanalysen ökar med antalet observationer. I vårt fall har 25 aktier 
undersökts och dessa har bara en enda tidpunkt för införande av 
optionsprogram. För att kunna säkerställa resultaten hade det därför varit 
önskvärt med fler observationer, men optionsprogrammens relativt nya 
användning samt bristen på information i årsredovisningarna begränsar 
antalet möjliga observationer. 
 
I samband med undersökning II genomfördes även ett antal eventstudier. 
Resultaten är inte helt entydiga och skiljer sig mellan de olika typerna av 
optionsprogram. För aktier med personaloptioner har aktiekursen 
utvecklats negativt efter beslutet om att införa optionsprogram. Däremot 
har det haft en positiv effekt på företagen som infört köpoptioner till 
ledningen. Då de två olika typerna av aktier vägdes samman påvisades en 
svagt positiv effekt. Eftersom undersökningen endast granskar 12 olika 
aktier finns det en risk att resultaten från eventstudierna inte är pålitliga. 
Eventstudierna kan dock vara användbara som komplement till de andra 
studierna. 
 
Sammanfattningsvis visar undersökning I på en positiv effekt av 
optionsprogram till ledande befattningshavare på aktieutvecklingen. 
Effekten var dessutom extra tydlig då hänsyn togs till risk. Undersökning II 
visade också på en positiv effekt. Denna var emellertid svag och därför 
utfördes en kompletterade eventstudie som även den visar på en svagt 
positiv effekt. Enskilt ger inte dessa studier någon klar bild, men 
sammanvägt antyder de en positiv effekt mellan optionsprogram till 
ledande befattningshavare och aktiekurs. Osäkerheten i undersökningarna 
innebär dock att ytterligare undersökningar krävs. Tillgängliga data 
kommer att öka med tiden, vilket möjliggör mer exakta studier i framtiden. 

6.2 Jämförelse med tidigare studier 

I referensramsavsnittet 3.8 presenteras resultaten från olika amerikanska 
studier som undersökt optionsprograms effekt på aktiekurser. Resultaten av 
dessa studier är varierande, men de flesta har funnit en viss positiv effekt 
mellan optionsprogram och aktiekursutveckling. De undersökningar som 
genomförts i denna rapport har konstaterat ett svagt men positivt samband 
mellan optionsprogram till ledningen och en akties kursutveckling. 
Resultaten visar att denna effekt även finns på den svenska marknaden, 
vilket motiverar användandet av optionsprogram. 
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Skillnader i resultaten mellan de olika amerikanska studierna har påverkats 
av vilka aktier som har undersökts samt hur och under vilken tidsperiod 
undersökningarna genomförts. På den amerikanska marknaden finns en 
betydligt större mängd undersökningsobjekt än på den svenska marknaden. 
Det innebär att i flera av de amerikanska studierna har aktiva urval av 
aktier genomförts, det vill säga att forskarna exempelvis har valt ut en viss 
typ av företag. Valet av undersökningsmetodik kan påverka resultatet, men 
om det föreligger ett underliggande positivt samband borde detta till viss 
del vara synligt oavsett metod. 
 
Valet av tidsperiod har en märkbar effekt på studierna. Resultaten har en 
tendens att bli mer positiva under normala marknadsförhållanden än vid 
volatila förhållanden, vilket kan urskiljas i vår empiri och i de tidigare 
studierna. Detta kan bero på att vid mer volatila marknadsförhållanden får 
externa faktorer en större påverkan på en akties kurs. Vid mer normala eller 
lugna marknadsförhållanden påverkas möjligtvis aktiekurser istället relativt 
sett mer av interna faktorer. Därmed kan optionsprogram få störst verkan 
på aktievärdet vid normala eller lugna marknadsförhållanden.  
 
Även om de flesta resultaten från tidigare studier påvisar ett positivt 
samband mellan optionsprogram och aktiekurs, föreligger emellertid 
olikheter i hur införandet av optionsprogram har påverkat enskilda företags 
kurser. Den stora variationen i effekt på resultaten, kan tyda på att själva 
utformningen av optionsprogrammen har en stor betydelse. Detta stöds av 
exempelvis Winter (2001) som också tycker sig kunna urskilja att vissa 
optionsprogram fungerar bättre än andra. Om slutsatsen kan dras att 
optionsprogram har en positiv effekt på aktieägarvärdet, men att denna 
effekt varierar mellan olika optionsprogram är det intressant att undersöka 
vad som skiljer optionsprogrammen åt. 
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6.3 Optionsprograms utformning 

Diskussionen i tidigare avsnitt tyder på att det finns ett positivt samband 
mellan en akties kurs och införandet av optionsprogram till ledande 
befattningshavare. Dock verkar sambandet vara starkare för vissa options- 
program än andra. I detta kapitel diskuteras därför skillnader mellan olika 
optionsprogram.  

I de undersökningar som har utförts i denna rapport har en uppdelning på 
personaloptioner och köpoptioner gjorts. Den största skillnaden mellan 
dessa är främst skattemässig, men personaloptioner omfattas även av ett 
flertal begränsande regler såsom krav på löptid och lösen. 
Undersökningarna påvisade skillnader i effekten av de två olika typerna av 
optionsprogram.  
 
I tidigare studier kan det också urskiljas skillnader i effekten av olika 
optionsprogram. I bland annat undersökningar av Hall (2000), Brands et al. 
(2003) och Aseff et al. (2004) har faktorer som påverkar options- 
programmens verkan granskats. De faktorer som har undersökts är: 
underliggande tillgång, storlek, lösenkurs, löptid, utgivning, skatteeffekter 
och utdelningar. Dessa faktorer kommer att behandlas var och en i följande 
avsnitt. 

6.3.1 Underliggande tillgång 
Ofta består optionsprogram av optioner som ger innehavaren rätten att köpa 
en aktie till ett förutbestämt pris vid en viss tidpunkt. Den aktie som 
innehavaren har rätten att köpa kan antingen vara en aktie som företaget 
äger eller kommer att köpa in, alternativt en nyemitterad aktie. Fördelen 
med den första typen av optionsprogram var innan införandet av IFRS 2 att 
det inte resulterade i utspädning av företagets aktier utan att det istället 
ledde till en direkt kostnad på resultatet. En kostnad kan vara positivt av 
skatteskäl i de fall då vinstnivån kan tillåtas att sänkas. Innan införandet av 
IFRS 2 var nyemitterade aktier ett bra sätt att ge ersättning till ledningen i 
företag utan vinst eller med låga vinster, eftersom de inte belastade 
resultatet. Efter införandet av de nya redovisningsreglerna måste dock 
samtliga typer av optionsprogram redovisas som en kostnadspost på 
resultaträkningen i de fall ingen premie erläggs. Därför finns det numera 
ingen skattemässig skillnad mellan teckningsoptioner och köpoptioner i 
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detta avseende. Det innebär att valet mellan dessa två optionstyper inte 
medför några väsentliga skillnader.  
 
En akties kurs influeras av många faktorer som ledningen inte kan påverka. 
Det kan vara allt från det allmänna börsklimatet till politiska beslut. Om 
ledningens ersättning utgår från företagets aktiekurs blir den därför 
beroende av faktorer som inte kan kontrolleras. Detta medför att ersättning 
ofta inte utgår i lågkonjunkturer även om ledningen har skött företaget bra 
och att ersättningen istället är hög i högkonjunkturer trots eventuell 
misskötsel av bolaget. 
 
En av grundförutsättningarna för ett bra incitamentsprogram är att 
individen ska kunna påverka de faktorer som ligger till grund för 
belöningen. I optionsprogram med företagets aktier som underliggande 
tillgång är möjligheten till detta begränsad. Ger optionsprogrammen inte 
den eftersökta verkan innebär de en stor kostnad för företaget till ingen 
nytta. Därför vore det bättre om ersättningen var mer baserad på hur 
ledningen har utfört sitt arbete.  
 
Frågan blir då hur långsiktiga incitament som verkligen är baserade på 
ledningens agerande ska konstrueras. Kostnaden för att införa ett 
fullständigt system för att övervaka och bedöma ledningens handlande är 
troligen mycket hög. Det som krävs är ett system som inte är mer kostsamt 
än dagens optionsprogram, men som bättre mäter ledningens agerande. Ett 
exempel på detta är när optionsprogram relateras till hur andra företags 
aktier har utvecklats istället för att se till det absoluta beloppet av 
kursutvecklingen. På så sätt mäts hur en ledning har presterat relativt andra 
ledningar. Detta är ett intressantare mått då alternativet för ägarna kan vara 
att ersätta ledningen med en ny ledning. Ett sätt att utföra den relativa 
bedömningen är att jämföra ett företags utveckling med ett marknadsindex.  
 
Även i denna form av optionsprogram utsätts ledningen till viss del av 
faktorer de inte kan påverka. Utsattheten är dock lägre eftersom makro- 
ekonomiska faktorer avspeglas i marknadsindexet vilket innebär att 
ledningens ersättning inte minskar vid exempelvis en allmän 
konjunkturnedgång. Ledningen är dock utsatt för hur samtliga branscher 
och företag har utvecklas, vilket gör att inte heller detta är en optimal 
lösning. 
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Istället bör ett företags aktiekurs jämföras med liknande företag. Ett 
någorlunda enkelt sätt att göra det är genom att mäta företagets 
kursutveckling jämfört med ett relevant branschindex. På det sättet mäts 
hur företagets kurs har utvecklats kontra företag i samma situation. 
Användningen av branschindexet leder till en högre motivation hos 
ledningen eftersom de då till högre grad blir direkt belönade utifrån deras 
eget agerande. Att jämföra den relativa utvecklingen av ett företags kurs 
med ett branschindex skulle även innebära att incitamentseffekten bibehålls 
oberoende om aktiekursen sjunker eller stiger.  
 
För att relatera ett optionsprogram till ett branschindex kan indexerade 
optioner användas. Dessa värderas utifrån både företagets aktiekurs och 
branschindexets nivå. Värdet av en indexbaserad option c kan på slutdagen 
vara:  
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Formel 3: Indexerad option 

I Formel 3 är S0 aktiekursen på startdagen, S är aktiekursen vid slutdagen, 
K0 är branschindexets kurs på startdagen och K är branschindexets kurs på 
slutdagen.  
 
En nackdel med denna värdering är, som tidigare nämnts, att den ej tar 
hänsyn till skillnad i risk mellan företaget och indexet, vilket är ytterligare 
en faktor som bör beaktas. Om ett företag är högt belånat medför det att 
företaget även har en högre risk, vilket kan mätas som volatilitet i 
aktiekursen. För att vara försvarbar bör denna högre risknivå generera en 
högre avkastning. Att jämföra kursutvecklingen mellan bolag med olika 
risknivå skulle därmed ge en felaktig bas för att beräkna ersättning på. 
 
Ett alternativ till att använda indexerade optioner kan vara att istället utgå 
från någon typ av bokföringsmått. Ett tänkbart sådant mått skulle kunna 
vara räntabilitet på eget kapital. Om CAPM42 används för att få fram vilken 
räntabilitet på eget kapital som krävs, fås ett värde som tar hänsyn till 
risken i företaget. Nackdelen med ett sådant mått är att det inte blir lika 

                                                 
42 CAPM: )( fmfE rrrr −+= β  där Er är räntabilitet på eget kapital, fr är den riskfria 

räntan, β  är en faktor på hur mycket ett företag påverkas av marknaden och mr är 
marknadsavkastningen. (Brealey & Myers, 2003)  
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långsiktigt som optioner kopplade till aktiekursen, då de är mer fokuserade 
på enskilda års redovisade resultat. Effekten av detta kan bli att ledningen 
motiveras till att maximera resultatet några specifika år och att inte ta 
hänsyn till den långsiktiga utvecklingen. 
 
Betafaktorn från CAPM-beräkningen kan användas för att lösa problemet 
med att de indexerade optionerna ej tar hänsyn till riskskillnader mellan 
olika företag. Om avkastningen justeras med betafaktorn blir avkastningen 
bättre i lågriskbolag och sämre i högriskbolag. Det kan exempelvis göras 
enligt följande: 
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Formel 4: Indexerad option med hänsyn till risk 

Formel 4 visar värdet på slutdagen av optionen c. S är den aktuella 
börskursen, S0 är aktiekursen på startdagen, K är indexnivån, K0 är index- 
nivån på startdagen och � kommer från CAPM. 
 
Betavärdet bör i detta fall vara beräknat utifrån branschindexet eftersom det 
är med det som aktiekursen jämförs. I Appendix V presenteras ett exempel 
på hur Formel 4 kan användas för att värdera optioner på slutdagen.  

6.3.2 Storlek 
När underliggande tillgång till optionsprogrammet bestämts måste ställning 
även tas till hur omfattande programmet ska vara. Enligt studien av Jensen 
& Murphy (1990) påverkas inte en lednings ersättning i någon större grad 
av förändringar i aktievärdet. För att lösa detta problem har författarna 
föreslagit att bolag i större omfattning bör använda sig av optionsprogram. 
Det överensstämmer med de studier som påvisar en positiv effekt på 
aktievärdet av att införa optionsprogram.  
 
Frågan blir dock hur stora dessa optionsprogram ska vara, vilket bör bero 
på ledningens egen förmögenhet. Om ledningen har en relativt stor 
personlig förmögenhet som är diversifierad finns det goda möjligheter till 
omfattande optionsprogram. Om den personliga förmögenheten däremot är 
relativt liten eller om ledningen har stora investeringar i bolaget, i form av 
aktier och optioner eller humankapital, är utrymmet för optionsprogram 
begränsat. Tian (2004) visade i sin studie att optionsprogram har en positiv 
effekt, men att denna är avtagande och till och med kan bli negativ om 
optionsprogrammets värde relativt den egna förmögenheten är för stort. 
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När ett företag ska välja ledning kan det vara skäligt, enligt ovan 
diskussion, att välja relativt förmögna ledningspersoner som kan ta på sig 
en del av företagsrisken. Ett problem med detta är att ledningen kan 
ombalansera sina privata portföljer, genom att exempelvis sälja av sina 
aktier i bolaget, och därmed minska effekten av optionsprogrammet. För att 
motverka detta bör företaget sätta upp vissa restriktioner avseende 
ombalansering. Troligen är dessa dock mycket svåra att övervaka, vilket 
beror på att det finns en stor mängd instrument som kan användas för att 
minska den företagsspecifika risken. 
 
Ofta beror optionsprogrammens omfattning på typen och storleken av 
företag. Enligt vissa teoretiker bör små tillväxtbolag ha större 
optionsprogram medan andra anser att stora stabila bolag bör ha mer 
omfattande program. Det är emellertid även här viktigt att ta hänsyn till 
ledningspersonernas personliga situation. I små tillväxt bolag är 
ledningspersonerna troligtvis mer utsatta för företagets risker och i dessa 
bolag kan det vara enklare att avgöra om en ledning uppfyller sitt åtagande, 
vilket talar för mindre extensiva optionsprogram. Däremot är det i stora 
stabila bolag svårare att avgöra och bedöma ledningens agerande. Det är 
dessutom troligt att ledningar i stora bolag är mindre utsatta för företagets 
risker, vilket borde innebära att dessa ledningar i ska ha mer omfattande 
optionsprogram. 

6.3.3 Lösenkurs 
Hur omfattande ett optionsprogram är kan påverkas med antingen antalet 
optioner i programmet eller värdet på dessa. Fler optioner är totalt sett 
värda mer, men genom att sänka alternativt höja lösenkursen påverkas 
också värdet av optionsprogrammet. Ofta har optioners lösenpris satts till 
gällande dagskurs (at-the-money) vid utgivningstillfället. En fördel med 
detta har varit att det inte uppkommer någon direkt kostnad, något som har 
ändrats i och med införandet av IFRS 2. Optionerna måste numera värderas 
utifrån Black & Scholes värderingsmodell eller liknande, vilket innebär att 
de kan ha ett betydande värde trots att lösenkursen är densamma som 
dagens kurs eller högre.  
 
Enligt en studie av Hall (1998) är det bästa lösenpriset 150 procent av 
dagens kurs, det vill säga att om kursen idag är 100 kronor är den bästa 
lösenkursen 150 kronor. Hall har uppskattat att denna lösenkurs resulterar i 
att incitamentseffekten blir 27 procent högre. Ett alternativ sätt att 
bestämma lösenpriset är att använda ett företags avkastningskrav 
tillsammans med löptiden för att beräkna ett relevant lösenpris. Om 
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exempelvis ett företag ställer ut ett treårigt optionsprogram och företaget 
har ett 15-procentigt krav på räntabilitet på eget kapital, innebär det att 
lösenkursen bör vara cirka 152 procent av dagens aktiekurs. Eftersom 
måttet räntabilitet på eget kapital innefattar risken i bolaget, är det ett 
intressant mått att utgå från vid bestämmandet av en lösenkurs. 
 
Om den underliggande tillgången är ett branschindex gäller ej diskussionen 
ovan. I detta fall kan lösenkursen istället sättas till indexnivån vid 
utgivningsdagen. Om indexerade optioner med hänsyn till risk används, 
kommer ersättningsnivån redan vara beroende av risken i bolaget och 
därmed behövs ingen justering utifrån räntabilitet på eget kapital. 
 
I de fall optioner med aktier som underliggande tillgång används minskar 
incitamentseffekten om en optionen blir för mycket out-of-the-money eller 
in-the-money. Det leder till att ledningen ofta vill prisjustera optioner, 
vilket också har en negativ motivationseffekt då ledningen vet om att 
optionerna kan prisjusteras när det går dåligt. Går företaget mycket sämre 
än andra liknande bolag bör ägarna överväga att byta ut ledningen eller 
genomföra någon större förändring istället för att belöna ledningen med en 
prisjustering av optionerna. Om företaget går bättre finns en viss del av 
incitamentseffekten kvar eftersom optionerna ökar i värde. Den är dock i 
viss mån begränsad då incitamentseffekten är avtagande när optionernas 
värde ökar. Den begränsningen kan troligen lösas med att exempelvis ge ut 
färre optioner, men vid fler tillfällen och med kortare löptid. Detta 
behandlas i senare avsnitt. 

6.3.4 Löptid och utgivning 
Ett optionsprogram är tänkt som ett långsiktigt incitamentssystem, varför 
det är skäligt med en lång löptid på optionerna. En kort löptid kan leda till 
kortsiktigt agerande och försök till att manipulera kursen för kortsiktiga 
förtjänster. En lång löptid kan emellertid leda till att incitamentseffekten 
avtar, eftersom ett agerande idag har mindre påverkan på resultat längre 
fram i tiden, samtidigt som risken också finns att optionsmottagaren lämnar 
bolaget innan lösendagen. Detta motiverar förtidsinlösen av optioner, vilket 
emellertid bidrar till en avtagande långsiktig incitamentseffekt.  
 
Alla dessa faktorer medför att den bästa längden på löptid troligen är 
mittemellan kort och lång löptid, vilket dock är en mycket vag definition. 
Ett sätt att lösa de incitamentsproblemen som nämnts i föregående stycke är 
att skapa ett optionsprogram med flera olika lösendatum och löptider. 
Genom att konstruera ett program med både korta och långa löptider 
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motverkas incitamenten att agera kortsiktigt av de långa löptiderna medan 
de korta löptiderna medför en bibehållen incitamentsnivå. Enligt tidigare 
studier är mer frekventa utgivningstillfällen att föredra, dock beror detta på 
vilken typ av företag som avses. Mindre tillväxtbolag bör enligt studierna 
ge ut optioner relativt ofta eftersom det är större risk att dessa företags 
aktiekurser hamnar mycket out-of-the-money eller in-the-money. Det beror 
på att mindre tillväxtbolag ofta har hög volatilitet. 
 
Flera studier har påvisat att insiders försöker manipulera kursen vid 
utgivningstillfället, vilket måste tas hänsyn till vid konstruktionen av 
optionsprogrammet. Det är viktigt att motverka insiderpåverkan då den 
leder till att information från företaget manipuleras, vilket kan försämra det 
långsiktiga värdet för aktieägarna. Insiders försök att driva ner kursen vid 
utgivning och upp kursen vid lösendagen kan begränsas genom att likställa 
dessa två dagar. Om lösendagen för en mängd optioner är samma dag som 
utgivningstillfället för en motsvarande mängd optioner minskas ledningens 
incitament att påverka kursen och därmed kan insiderpåverkan begränsas. 

6.3.5 Skatteeffekt 
Innan de nya redovisningsreglerna IFRS 2 infördes fanns det betydande 
skattefördelar med vissa typer av optionsprogram. Efter införandet av IFRS 
har dessa avtagit eftersom samtliga optionsprogram klassas som förmåner 
och därmed måste kostnadsföras. Det finns dock fortfarande vissa 
skillnader mellan de olika typerna av optioner. Personaloptioner är sämre 
ur ett skattemässigt perspektiv då företaget behöver betala sociala avgifter 
när dessa används. Dessutom beskattas mottagaren som inkomst av tjänst 
istället för inkomst av kapital, vilket är fallet med övriga optionsprogram 
med aktier som underliggande tillgång. 
 
Både storleken av och lösenpriset i ett optionsprogram påverkar dess värde. 
Om optionsprogrammet är omfattande och har ett lågt lösenpris på de 
ingående köpoptionerna medför det ett högt värde. Detta höga värde 
medför en hög direkt kostnad som måste tas upp i resultaträkningen, vilket 
resulterar i en lägre skattekostnad.     

6.3.6 Utdelning 
Enligt både Winter (2001) och Hall (2000) leder optionsprogram till att 
ledningar väljer att använda företagets vinster till investeringar alternativt 
återköp av aktier. Det leder till en lägre redovisad vinst, vilket medför att 
utrymmet för utdelningar begränsas och att kapital möjligtvis inte utnyttjas 
på ett effektivt sätt. Bakgrunden till detta beteende hos ledningen härrör ur 
att utdelningar leder till en sänkt aktiekurs och därmed lägre värde på 
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ledningens optioner. Eftersom optioner kan vara mycket känsliga för 
kursförändringar kan den sänkta aktiekursen innebära en betydande 
förmögenhetsminskning för ledningen och därmed också en sänkt 
motivationsnivå. 
 
För att motverka denna negativa effekt kan ägarna försöka övervaka 
ledningen och begära högre utdelningsnivåer, vilket troligtvis är både svårt 
och dyrt att genomföra. Ett alternativ är att utforma optionsprogrammet så 
att det tar hänsyn till utdelningar genom en förändring av lösenkursen. Om 
lösenkursen minskas med approximativt samma nivå som utdelningens 
nivå bör det medföra att ledningens optionsprogram ej påverkas av 
utdelningens storlek. Det blir dock viktigt att kontrollera att lösenkursen 
inte justeras med mer eller mindre än utdelningens effekt på aktiekursen. 
En feljustering kan utnyttjas av ledningen och resultera i att 
optionsprogrammet ej uppfyller sitt syfte. 
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7 Slutsatser 
 

I detta sista kapitel redogörs för de slutsatser som dragits av vår kritiska 
granskning av incitamentssystem till företagsledare, sett ur ett 
ägarperspektiv. Under arbetets gång har det även framkommit intressanta 
infallsvinklar som dock inte fallit inom ramen för denna uppsats. Dessa ges 
avslutningsvis som förslag till vidare forskning. 

 
Incitamentssystem fyller flera funktioner, vilka främst är att attrahera 
kompetenta personer till företaget, motivera dem till extraordinära 
prestationer samt sammanlänka aktieägarnas och företagsledningens 
intressen. Det finns ett flertal olika incitament och dessa kan delas in i kort- 
respektive långsiktiga incitament.  De kortsiktiga är vanligtvis grundade på 
redovisningsbaserade variabler, det vill säga på vad som redan har hänt, 
och kan endast uppfylla de två första av de ovan nämnda funktionerna med 
incitament. I denna rapport har fokus legat på den tredje funktionen; att 
sammanlänka aktieägares och företagsledningens intressen. Resultat från 
tidigare studier visar att detta uppnås av långsiktiga incitament varav 
optionsprogram är den mest effektiva formen, eftersom optionsprogram 
motiverar ledningen att agera mer som ägare av det aktuella företaget.  
 
Enligt de studier som utförts i denna rapport påvisas ett positivt samband 
mellan införandet av ett optionsprogram och ett företags aktiekurs- 
utveckling. Studierna har varierat i signifikans och tillförlitlighet, men 
sammantaget visar de på en positiv effekt. Resultaten skiftar dock i styrka 
mellan olika typer av optionsprogram och därför är utformningen av 
programmen troligtvis avgörande för dess effekt.  
 
Utifrån tidigare forskning och diskussionen i denna rapport kan ett antal 
viktiga slutsatser dras angående utformningen av optionsprogram. Genom 
att jämföra ett företags aktiekursutveckling med företagets branschindex 
kan ett optionsprogram skapas som motiverar ledningen att prestera bättre 
än bolag i samma bransch. En sådan jämförelse medför även att 
motivationseffekten av ett optionsprogram bibehålls oavsett konjunktur- 
utveckling och andra externa faktorer. Eftersom det finns skillnader i 
risknivå mellan olika företag inom samma bransch måste även hänsyn tas 
till ett företags risk i förhållande till branschindexet. Det kan åstadkommas 
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genom att justera aktiekursutvecklingen utifrån de enskilda bolagens 
betavärden. 
 
Storleken på optionsprogrammet bör vara omfattande men hänsyn måste 
även tas till ledningens privata förmögenhet. Eftersom optionsprogram 
syftar till att skapa ett långsiktigt incitament bör löptiden för optionerna 
sträcka sig ett antal år fram i tiden. Det kan emellertid vara fördelaktigt om 
en del av optionsprogrammet har en kortare löptid med syfte att 
upprätthålla och motivera ledningen även på kort sikt. För att motverka 
insiderpåverkan är det positivt om utgivnings- tillfället och lösendagen 
sammanfaller. Optionsprogram borde även ta hänsyn till 
utdelningseffekten, vilket kan göras genom att bygga in en utdelningssköld. 
 
Denna rapport visar på att optionsprogram har en liknande effekt på 
svenska företag som de har på amerikanska företag samt att options- 
program har störst verkan vid normala eller lugna marknadsförhållanden. 
Sammantaget åskådliggör denna rapport att optionsprogram har en viss 
positiv effekt på aktieägarvärdet, vilket motiverar användandet av dessa. 
Dock konstateras att optionsprogram måste utnyttjas på rätt sätt för att ta 
vara på den positiva effekten. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Vår studie såväl som tidigare forskning visar på ett samband mellan 
optionsprogram till ledande befattningshavare och ökat aktievärde. 
Sambandet är dock inte starkt och det finns flera faktorer som kan ha 
påverkat resultatet. Bristen på tydliga resultat kan bero på att vi inte alltid 
lyckats fånga de exakta tidpunkter för när informationen om införandet av 
optionsprogram når marknaden. Det vore därför intressant att genomföra en 
studie innehållande intervjumoment som syftar till att klargöra den exakta 
tidpunkten för när marknaden informeras. Dessa data kan sedan användas i 
regressionsanalyser liknande de som genomförts i denna studie, vilket kan 
leda till tydligare resultat och även motbevisa tesen om det ovan beskrivna 
omvända förhållandet. En annan kompletterande studie vore att undersöka 
om aktier med optionsprogram till ledningen har genererat överavkastning 
på årsbasis, vilket kan analyseras utifrån ett BHAR-test. Resultaten från en 
sådan studie kan eventuellt få större statistisk säkerhet samt vara mer 
jämförbara med andra studier. 
 
Det vore även intressant att utföra en mer kvalitativ studie på hur 
införandet av optionsprogram påverkat både ägare och ledning, i vilken 
båda parter intervjuas. Studien kan syfta till att utreda ägarnas och 
företagsledningens syn på optionsprogram. Inom ramen av denna 
kvalitativa studie vore det också intressant att intervjua konsulter som 
arbetar med utformningen av incitamentssystem och därefter jämföra samt 
analysera de olika aktörernas åsikter. 
 
Enligt vår uppfattning kommer optionsprogrammens användning, trots den 
för tillfället hårda kritiken, att öka framöver och därmed få stor påverkan på 
inte bara ledningar utan på hela företag. Det är därför väsentligt med vidare 
forskning inom ämnesområdet då denna kan bidra till att minska antalet 
framtida förtroendeskandaler. 
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Appendix I :   Indexutveckling 
I följande appendix presenteras indexutvecklingen för SAX All Share och 
de tre egenskapade indexen. 
 

Datum 
Index 
köp- 

optioner 

Index 
personal- 
optioner 

Index 
båda 

Index 
SAX Datum 

Index 
köp- 

optioner 

Index 
personal- 
optioner 

Index 
båda 

Index 
SAX 

1997-03-02 1 1 1 1 2001-03-11 1,6896 2,4203 1,4004 1,7364 

1997-03-09 1,0297 1,0443 1,0323 1,0450 2001-03-18 1,4819 2,3318 1,3477 1,5696 

1997-03-16 1,0502 1,0166 1,0254 1,0408 2001-03-25 1,4390 2,2280 1,2737 1,5227 

1997-03-23 1,0168 0,9957 0,9791 1,0012 2001-04-01 1,4707 2,2469 1,2981 1,5165 

1997-03-30 1,0269 1,0307 0,9969 1,0339 2001-04-08 1,4274 2,2444 1,2755 1,5001 

1997-04-06 0,9828 0,9690 0,9635 0,9811 2001-04-15 1,4950 2,3220 1,2824 1,5460 

1997-04-13 1,0001 0,9867 0,9736 0,9894 2001-04-22 1,5149 2,4862 1,3494 1,6021 

1997-04-20 0,9952 0,9821 0,9640 0,9969 2001-04-29 1,5265 2,5051 1,3773 1,6308 

1997-04-27 1,0030 0,9787 0,9801 0,9817 2001-05-06 1,5827 2,5331 1,4072 1,6566 

1997-05-04 1,0150 1,0127 1,0027 1,0084 2001-05-13 1,5983 2,4068 1,3995 1,6469 

1997-05-11 1,0982 1,0532 1,1126 1,0329 2001-05-20 1,6404 2,4718 1,4507 1,6970 

1997-05-18 1,1505 1,0551 1,1733 1,0497 2001-05-27 1,6480 2,4620 1,4576 1,7209 

1997-05-25 1,2118 1,0767 1,2462 1,0757 2001-06-03 1,6020 2,3069 1,4438 1,6637 

1997-06-01 1,2136 1,0614 1,2475 1,0503 2001-06-10 1,6059 2,2696 1,4329 1,6479 

1997-06-08 1,2147 1,0833 1,2518 1,0761 2001-06-17 1,5928 2,2599 1,3973 1,5752 

1997-06-15 1,2569 1,0899 1,2950 1,0939 2001-06-24 1,5125 2,0913 1,3280 1,5340 

1997-06-22 1,2587 1,0938 1,2963 1,0943 2001-07-01 1,5282 2,2158 1,3184 1,5883 

1997-06-29 1,2654 1,1131 1,2976 1,1233 2001-07-08 1,4787 2,0799 1,2558 1,4966 

1997-07-06 1,2704 1,1378 1,2933 1,1507 2001-07-15 1,4844 2,1235 1,2774 1,5221 

1997-07-13 1,2805 1,1834 1,3056 1,1772 2001-07-22 1,4697 2,0554 1,2540 1,4946 

1997-07-20 1,2852 1,1663 1,2989 1,1706 2001-07-29 1,4583 2,0961 1,2491 1,5045 

1997-07-27 1,3127 1,1828 1,2772 1,1930 2001-08-05 1,5210 2,1123 1,3013 1,5346 

1997-08-03 1,2964 1,1732 1,2533 1,1870 2001-08-12 1,4819 2,0281 1,2522 1,4752 

1997-08-10 1,3485 1,2119 1,3282 1,2110 2001-08-19 1,4303 1,9139 1,2248 1,4479 

1997-08-17 1,3809 1,1894 1,3847 1,1850 2001-08-26 1,4825 1,9253 1,2323 1,5035 

1997-08-24 1,3449 1,1708 1,3435 1,1671 2001-09-02 1,4539 1,8166 1,2025 1,4349 

1997-08-31 1,3122 1,1264 1,3302 1,1321 2001-09-09 1,3443 1,8201 1,2037 1,3394 

1997-09-07 1,3421 1,1632 1,3488 1,1507 2001-09-16 1,2515 1,7529 1,1401 1,2638 

1997-09-14 1,3141 1,1610 1,3091 1,1459 2001-09-23 1,1421 1,7342 1,0910 1,1810 

1997-09-21 1,3406 1,1804 1,3411 1,1746 2001-09-30 1,2068 1,8736 1,1489 1,2675 

1997-09-28 1,3598 1,2014 1,3749 1,2065 2001-10-07 1,2190 1,9494 1,1776 1,3084 

1997-10-05 1,3618 1,2394 1,3763 1,2220 2001-10-14 1,2842 1,9828 1,2148 1,3504 

1997-10-12 1,3549 1,2121 1,3741 1,2033 2001-10-21 1,2506 1,9914 1,1982 1,3423 

1997-10-19 1,3223 1,1806 1,3595 1,1780 2001-10-28 1,3288 2,0099 1,2179 1,4004 

1997-10-26 1,3243 1,1550 1,3609 1,1404 2001-11-04 1,2775 1,9415 1,1936 1,3588 

1997-11-02 1,2663 1,0971 1,3050 1,0827 2001-11-11 1,3084 2,0348 1,2229 1,4229 

1997-11-09 1,2639 1,1001 1,3063 1,0894 2001-11-18 1,3877 2,0943 1,2719 1,5052 

1997-11-16 1,2340 1,0971 1,2883 1,0635 2001-11-25 1,4167 2,0988 1,3047 1,5210 

1997-11-23 1,3203 1,1730 1,3857 1,1460 2001-12-02 1,4351 2,0562 1,3033 1,5175 

1997-11-30 1,2958 1,1887 1,3794 1,1377 2001-12-09 1,4577 2,1289 1,3285 1,5773 

1997-12-07 1,3407 1,2220 1,4328 1,1549 2001-12-16 1,3905 2,0302 1,2626 1,4936 
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1997-12-14 1,2891 1,1587 1,3631 1,1058 2001-12-23 1,3953 2,0250 1,2563 1,4986 

1997-12-21 1,2913 1,1497 1,3764 1,0919 2001-12-30 1,4439 2,0802 1,2984 1,5372 

1997-12-28 1,2934 1,1360 1,3748 1,0888 2002-01-06 1,4882 2,1394 1,3126 1,5755 

1998-01-04 1,3282 1,1897 1,4129 1,1427 2002-01-13 1,4512 2,0701 1,2951 1,5309 

1998-01-11 1,3191 1,1853 1,3997 1,1283 2002-01-20 1,3882 1,9447 1,2533 1,4593 

1998-01-18 1,3136 1,1783 1,4003 1,1278 2002-01-27 1,3908 1,9705 1,2666 1,4581 

1998-01-25 1,3001 1,1831 1,4051 1,1327 2002-02-03 1,3734 1,9325 1,2502 1,4534 

1998-02-01 1,3526 1,2271 1,4394 1,1759 2002-02-10 1,3620 1,8767 1,2503 1,4317 

1998-02-08 1,4354 1,2343 1,5254 1,2066 2002-02-17 1,3472 1,8027 1,2189 1,4301 

1998-02-15 1,4521 1,2469 1,5319 1,2169 2002-02-24 1,3615 1,7865 1,2262 1,4044 

1998-02-22 1,4505 1,2920 1,5233 1,2368 2002-03-03 1,4440 1,8644 1,2787 1,4744 

1998-03-01 1,4634 1,3284 1,5348 1,2648 2002-03-10 1,4745 2,0004 1,3226 1,5478 

1998-03-08 1,4603 1,3362 1,5325 1,2773 2002-03-17 1,4405 1,9001 1,2969 1,4991 

1998-03-15 1,5167 1,4199 1,5942 1,3234 2002-03-24 1,4300 1,9115 1,2789 1,5072 

1998-03-22 1,5169 1,4387 1,5700 1,3425 2002-03-31 1,4276 1,8552 1,2759 1,4921 

1998-03-29 1,5382 1,4613 1,6286 1,3559 2002-04-07 1,4448 1,7878 1,2727 1,4707 

1998-04-05 1,5577 1,4733 1,6005 1,3778 2002-04-14 1,3840 1,7618 1,2445 1,4410 

1998-04-12 1,5546 1,4788 1,6103 1,3856 2002-04-21 1,3472 1,7850 1,2547 1,4444 

1998-04-19 1,5635 1,4816 1,6187 1,4051 2002-04-28 1,3149 1,7176 1,2493 1,3607 

1998-04-26 1,5161 1,4307 1,5859 1,3690 2002-05-05 1,3357 1,6196 1,2381 1,3283 

1998-05-03 1,4974 1,3935 1,5355 1,3669 2002-05-12 1,3337 1,6175 1,2374 1,3375 

1998-05-10 1,5109 1,4782 1,5304 1,4042 2002-05-19 1,3627 1,6397 1,2624 1,3592 

1998-05-17 1,5004 1,4766 1,4977 1,4069 2002-05-26 1,3070 1,5785 1,2451 1,3205 

1998-05-24 1,5103 1,5275 1,5174 1,4253 2002-06-02 1,2590 1,4739 1,1937 1,2688 

1998-05-31 1,4961 1,5303 1,5189 1,4176 2002-06-09 1,2259 1,4090 1,2344 1,2227 

1998-06-07 1,5108 1,6667 1,5115 1,4417 2002-06-16 1,1804 1,3471 1,1886 1,1760 

1998-06-14 1,4536 1,6460 1,4502 1,4136 2002-06-23 1,1084 1,2999 1,1525 1,1315 

1998-06-21 1,4603 1,6491 1,4819 1,3796 2002-06-30 1,1954 1,3817 1,1788 1,1749 

1998-06-28 1,5052 1,6922 1,5377 1,4230 2002-07-07 1,1939 1,4282 1,1853 1,1779 

1998-07-05 1,5586 1,7226 1,5826 1,4679 2002-07-14 1,1487 1,3485 1,1451 1,1002 

1998-07-12 1,5618 1,7468 1,5594 1,4707 2002-07-21 1,1011 1,3474 1,1107 1,0701 

1998-07-19 1,5593 1,8204 1,5805 1,5049 2002-07-28 0,9641 1,2363 0,9625 0,9534 

1998-07-26 1,5274 1,7409 1,5313 1,4690 2002-08-04 1,0102 1,2654 1,0069 1,0139 

1998-08-02 1,4815 1,7112 1,4860 1,4234 2002-08-11 1,0489 1,2900 1,0393 1,0114 

1998-08-09 1,3603 1,6709 1,3050 1,3795 2002-08-18 1,0115 1,3315 1,0233 1,0091 

1998-08-16 1,2957 1,5781 1,2445 1,3197 2002-08-25 1,0719 1,4070 1,0600 1,0538 

1998-08-23 1,2214 1,6232 1,1901 1,3112 2002-09-01 1,0080 1,3507 1,0238 1,0164 

1998-08-30 1,1394 1,4966 1,0887 1,2254 2002-09-08 0,9808 1,2686 0,9952 0,9906 

1998-09-06 1,1067 1,4172 1,0595 1,1877 2002-09-15 0,9538 1,2694 0,9791 0,9854 

1998-09-13 1,0778 1,3872 1,0312 1,1629 2002-09-22 0,8978 1,1859 0,9141 0,9195 

1998-09-20 0,9792 1,2943 0,9129 1,0889 2002-09-29 0,8661 1,1617 0,8783 0,9115 

1998-09-27 0,9807 1,3140 0,9138 1,1005 2002-10-06 0,8177 1,1819 0,8255 0,8605 

1998-10-04 0,9713 1,2131 0,9450 1,0383 2002-10-13 0,8432 1,1867 0,8535 0,8809 

1998-10-11 0,9127 1,0890 0,8932 0,9588 2002-10-20 0,8888 1,2218 0,9078 0,9503 

1998-10-18 1,0819 1,3449 1,0885 1,1347 2002-10-27 0,8886 1,3040 0,9025 0,9455 

1998-10-25 1,0265 1,2858 1,0454 1,0969 2002-11-03 0,9718 1,2906 0,9935 0,9631 

1998-11-01 1,0333 1,3276 1,0474 1,1393 2002-11-10 0,9913 1,3558 1,0017 0,9901 

1998-11-08 1,0706 1,3610 1,0508 1,1747 2002-11-17 1,0262 1,4133 1,0177 1,0339 

1998-11-15 1,0734 1,3319 1,0453 1,1694 2002-11-24 1,1039 1,4720 1,0723 1,0893 

1998-11-22 1,1127 1,4210 1,0937 1,2246 2002-12-01 1,1165 1,4986 1,1043 1,0988 

1998-11-29 1,1831 1,4765 1,1773 1,2932 2002-12-08 1,0765 1,4902 1,0575 1,0585 
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1998-12-06 1,1241 1,3843 1,1119 1,2317 2002-12-15 1,0469 1,4044 1,0192 1,0290 

1998-12-13 1,0871 1,3710 1,0844 1,2016 2002-12-22 0,9918 1,3747 1,0118 0,9867 

1998-12-20 1,0439 1,3681 1,0762 1,1901 2002-12-29 0,9675 1,3411 0,9853 0,9618 

1998-12-27 1,0858 1,4473 1,1019 1,2587 2003-01-05 1,0134 1,4245 1,0201 1,0067 

1999-01-03 1,0709 1,4578 1,0906 1,2618 2003-01-12 0,9937 1,3812 1,0033 0,9977 

1999-01-10 1,0934 1,5193 1,1043 1,3204 2003-01-19 1,0116 1,4004 1,0149 0,9892 

1999-01-17 1,0650 1,4404 1,0947 1,2564 2003-01-26 0,9954 1,3944 1,0132 0,9620 

1999-01-24 0,9790 1,4364 0,9831 1,2545 2003-02-02 0,9301 1,2925 0,9454 0,9265 

1999-01-31 1,0149 1,4455 1,0052 1,2903 2003-02-09 0,9053 1,2815 0,9300 0,9054 

1999-02-07 1,0508 1,4782 1,0169 1,3125 2003-02-16 0,9154 1,3147 0,9038 0,9227 

1999-02-14 1,0347 1,4495 0,9660 1,2749 2003-02-23 0,9315 1,2576 0,8902 0,9259 

1999-02-21 1,0391 1,4578 0,9605 1,2931 2003-03-02 0,9019 1,2589 0,8651 0,9095 

1999-02-28 1,0500 1,4721 0,9554 1,3084 2003-03-09 0,8808 1,2168 0,8436 0,8792 

1999-03-07 1,0822 1,5119 0,9871 1,3212 2003-03-16 0,9073 1,2295 0,8627 0,9007 

1999-03-14 1,0922 1,5148 1,0150 1,3019 2003-03-23 0,9567 1,3089 0,9078 0,9657 

1999-03-21 1,0824 1,4920 1,0022 1,2997 2003-03-30 0,9081 1,2190 0,8693 0,9170 

1999-03-28 1,1049 1,4983 1,0443 1,3123 2003-04-06 0,9249 1,2566 0,9154 0,9297 

1999-04-04 1,0940 1,5502 1,0500 1,3438 2003-04-13 0,9070 1,2693 0,9150 0,9306 

1999-04-11 1,1570 1,5911 1,0854 1,3809 2003-04-20 0,9243 1,2998 0,9331 0,9510 

1999-04-18 1,1632 1,5951 1,0857 1,3819 2003-04-27 0,9407 1,2950 0,9562 0,9561 

1999-04-25 1,1578 1,6185 1,1278 1,3976 2003-05-04 0,9725 1,3333 0,9944 0,9951 

1999-05-02 1,1850 1,6115 1,1374 1,4011 2003-05-11 0,9637 1,3948 0,9887 0,9867 

1999-05-09 1,2151 1,5680 1,1349 1,3875 2003-05-18 0,9605 1,4206 0,9845 0,9964 

1999-05-16 1,2456 1,5635 1,1664 1,4034 2003-05-25 0,9259 1,3722 0,9640 0,9638 

1999-05-23 1,2502 1,5944 1,1462 1,4363 2003-06-01 0,9504 1,4097 0,9858 0,9915 

1999-05-30 1,2118 1,5596 1,1134 1,3968 2003-06-08 0,9807 1,4374 1,0112 1,0185 

1999-06-06 1,2631 1,5895 1,1552 1,4338 2003-06-15 0,9917 1,4598 1,0146 1,0222 

1999-06-13 1,2480 1,5977 1,1564 1,4706 2003-06-22 1,0412 1,5041 1,0536 1,0399 

1999-06-20 1,2498 1,6211 1,1575 1,4850 2003-06-29 1,0459 1,5135 1,0776 1,0377 

1999-06-27 1,2516 1,6242 1,1587 1,4770 2003-07-06 1,0751 1,5289 1,1159 1,0486 

1999-07-04 1,2529 1,6589 1,1665 1,5054 2003-07-13 1,0897 1,5219 1,1108 1,0570 

1999-07-11 1,2528 1,6570 1,1810 1,4799 2003-07-20 1,1171 1,5267 1,1258 1,0748 

1999-07-18 1,2352 1,6841 1,1728 1,4744 2003-07-27 1,1123 1,5333 1,1241 1,0758 

1999-07-25 1,2496 1,6423 1,1827 1,4507 2003-08-03 1,1387 1,5890 1,1445 1,1020 

1999-08-01 1,2327 1,6635 1,1672 1,4679 2003-08-10 1,1121 1,5794 1,1511 1,0863 

1999-08-08 1,2147 1,6093 1,1343 1,4359 2003-08-17 1,1428 1,6204 1,1831 1,1199 

1999-08-15 1,2801 1,7339 1,2127 1,4888 2003-08-24 1,1862 1,6369 1,2051 1,1587 

1999-08-22 1,2981 1,7515 1,2081 1,5034 2003-08-31 1,1449 1,6104 1,1789 1,1425 

1999-08-29 1,3231 1,8003 1,2350 1,5342 2003-09-07 1,2026 1,6897 1,2253 1,1919 

1999-09-05 1,3229 1,8067 1,2527 1,5185 2003-09-14 1,1839 1,6937 1,2284 1,1757 

1999-09-12 1,2857 1,8299 1,2286 1,5217 2003-09-21 1,1704 1,7064 1,2164 1,1774 

1999-09-19 1,2631 1,8098 1,2177 1,5039 2003-09-28 1,1016 1,6757 1,1698 1,1319 

1999-09-26 1,2241 1,7766 1,1887 1,4947 2003-10-05 1,1425 1,6631 1,1996 1,1522 

1999-10-03 1,2491 1,7927 1,1948 1,4946 2003-10-12 1,1460 1,6863 1,1941 1,1619 

1999-10-10 1,2625 1,7966 1,2236 1,5395 2003-10-19 1,1597 1,7188 1,2001 1,1890 

1999-10-17 1,2087 1,8000 1,2248 1,4925 2003-10-26 1,1420 1,7081 1,2156 1,1821 

1999-10-24 1,2605 1,7688 1,2291 1,5401 2003-11-02 1,1687 1,7195 1,2373 1,2066 

1999-10-31 1,3532 1,8567 1,2917 1,6145 2003-11-09 1,2163 1,7606 1,2858 1,2213 

1999-11-07 1,3442 1,8929 1,2612 1,6543 2003-11-16 1,2135 1,7610 1,2729 1,2354 

1999-11-14 1,3402 1,9690 1,2866 1,7031 2003-11-23 1,1759 1,7302 1,2455 1,1875 

1999-11-21 1,3968 2,0559 1,3270 1,7753 2003-11-30 1,2035 1,7362 1,2855 1,2100 
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1999-11-28 1,4575 2,1114 1,3799 1,8105 2003-12-07 1,2088 1,7886 1,3037 1,2287 

1999-12-05 1,4973 2,2318 1,3900 1,9116 2003-12-14 1,2123 1,8051 1,3040 1,2194 

1999-12-12 1,5332 2,2570 1,3922 1,9698 2003-12-21 1,1704 1,8113 1,2740 1,2176 

1999-12-19 1,5326 2,3268 1,3970 1,9838 2003-12-28 1,1859 1,8163 1,2906 1,2330 

1999-12-26 1,5323 2,3765 1,4016 2,0241 2004-01-04 1,2043 1,8625 1,2993 1,2619 

2000-01-02 1,5335 2,4632 1,4259 2,1006 2004-01-11 1,2326 1,8620 1,3057 1,2759 

2000-01-09 1,4923 2,3704 1,3734 2,0126 2004-01-18 1,2486 1,9126 1,3255 1,3174 

2000-01-16 1,5939 2,5144 1,4201 2,1326 2004-01-25 1,2618 1,9265 1,3603 1,3236 

2000-01-23 1,5929 2,5494 1,4295 2,1527 2004-02-01 1,2701 1,8933 1,3622 1,3228 

2000-01-30 1,6025 2,5584 1,4055 2,1909 2004-02-08 1,2797 1,8843 1,3552 1,3441 

2000-02-06 1,7187 2,6963 1,4466 2,3259 2004-02-15 1,2563 1,8249 1,3041 1,3506 

2000-02-13 1,7018 2,7748 1,4533 2,4049 2004-02-22 1,2913 1,8667 1,3298 1,3736 

2000-02-20 1,7218 2,8897 1,4798 2,3945 2004-02-29 1,3012 1,8417 1,3474 1,3709 

2000-02-27 1,7950 2,9371 1,4649 2,4782 2004-03-07 1,3302 1,8828 1,3624 1,3995 

2000-03-05 1,8111 3,1115 1,4854 2,6500 2004-03-14 1,2985 1,8310 1,3234 1,3473 

2000-03-12 1,8138 3,2469 1,5147 2,6078 2004-03-21 1,2895 1,8095 1,2994 1,3324 

2000-03-19 1,8767 3,0421 1,5162 2,5026 2004-03-28 1,2917 1,8045 1,2877 1,3300 

2000-03-26 1,9630 3,0311 1,5139 2,5443 2004-04-04 1,3050 1,8563 1,3258 1,3895 

2000-04-02 1,8026 2,9147 1,4386 2,3904 2004-04-11 1,3187 1,8623 1,3457 1,4037 

2000-04-09 1,7440 2,9424 1,4418 2,4192 2004-04-18 1,3172 1,8319 1,3493 1,3911 

2000-04-16 1,6747 2,6474 1,4433 2,1952 2004-04-25 1,3517 1,8572 1,3877 1,4053 

2000-04-23 1,7197 2,7803 1,4819 2,2961 2004-05-02 1,3262 1,7663 1,3709 1,3469 

2000-04-30 1,7568 2,8220 1,4860 2,4186 2004-05-09 1,3396 1,7319 1,3620 1,3291 

2000-05-07 1,7914 2,9243 1,5172 2,4418 2004-05-16 1,3050 1,7206 1,3520 1,3041 

2000-05-14 1,6997 2,8407 1,4886 2,3544 2004-05-23 1,3118 1,7612 1,3609 1,3098 

2000-05-21 1,6870 2,8498 1,5309 2,3263 2004-05-30 1,3148 1,7740 1,3787 1,3257 

2000-05-28 1,6921 2,7777 1,5753 2,2375 2004-06-06 1,3389 1,8031 1,4116 1,3466 

2000-06-04 1,8337 2,9603 1,6625 2,4400 2004-06-13 1,3531 1,7977 1,4140 1,3519 

2000-06-11 1,7866 2,8891 1,5912 2,3979 2004-06-20 1,3497 1,7703 1,4247 1,3411 

2000-06-18 1,7493 3,2216 1,5928 2,2718 2004-06-27 1,3687 1,7794 1,4323 1,3688 

2000-06-25 1,7930 3,2888 1,6039 2,2715 2004-07-04 1,3602 1,8118 1,4498 1,3644 

2000-07-02 1,7756 3,2950 1,6559 2,2402 2004-07-11 1,3518 1,7916 1,4583 1,3352 

2000-07-09 1,8549 3,3451 1,7111 2,3355 2004-07-18 1,3551 1,7803 1,4552 1,3250 

2000-07-16 1,8587 3,3735 1,7388 2,4076 2004-07-25 1,3709 1,7523 1,4910 1,3160 

2000-07-23 1,8693 3,4157 1,7519 2,3138 2004-08-01 1,3801 1,8222 1,4932 1,3415 

2000-07-30 1,8311 3,1949 1,6438 2,2296 2004-08-08 1,3470 1,8024 1,4800 1,3050 

2000-08-06 1,7952 3,0842 1,6282 2,1588 2004-08-15 1,3083 1,7782 1,4434 1,2754 

2000-08-13 1,7942 2,9415 1,5727 2,1712 2004-08-22 1,3349 1,7889 1,4459 1,3016 

2000-08-20 1,8674 2,8630 1,5940 2,2335 2004-08-29 1,3631 1,8547 1,4764 1,3446 

2000-08-27 1,9670 2,8892 1,6525 2,2537 2004-09-05 1,3842 1,8753 1,5069 1,3562 

2000-09-03 2,0005 3,0168 1,6661 2,3338 2004-09-12 1,3863 1,8701 1,4903 1,3493 

2000-09-10 2,0283 2,9862 1,7343 2,3006 2004-09-19 1,4011 1,8886 1,5062 1,3695 

2000-09-17 2,0115 2,9533 1,6777 2,2686 2004-09-26 1,4034 1,8687 1,5008 1,3629 

2000-09-24 1,9241 2,7785 1,6005 2,1703 2004-10-03 1,4522 1,9147 1,5450 1,3981 

2000-10-01 1,8003 2,8080 1,5720 2,1139 2004-10-10 1,4653 1,9265 1,5360 1,4086 

2000-10-08 1,7858 2,6385 1,5513 2,1194 2004-10-17 1,4678 1,9343 1,5176 1,3937 

2000-10-15 1,7540 2,5734 1,5433 2,0211 2004-10-24 1,4930 1,9124 1,5619 1,3779 

2000-10-22 1,8019 2,5783 1,5587 1,9728 2004-10-31 1,4783 1,9439 1,5394 1,3774 

2000-10-29 1,7714 2,7419 1,5561 2,0069 2004-11-07 1,5361 1,9968 1,5925 1,4214 

2000-11-05 1,8544 2,7331 1,5821 2,0717 2004-11-14 1,5726 2,0525 1,6472 1,4521 

2000-11-12 1,7689 2,6089 1,5333 1,9514 2004-11-21 1,5768 2,0733 1,6402 1,4514 
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2000-11-19 1,7554 2,6588 1,5062 1,9619 2004-11-28 1,5454 2,0936 1,6276 1,4581 

2000-11-26 1,7018 2,6141 1,4834 1,9319 2004-12-05 1,5745 2,1007 1,6490 1,4640 

2000-12-03 1,7236 2,4841 1,4446 1,9345 2004-12-12 1,5937 2,0364 1,6805 1,4539 

2000-12-10 1,8302 2,5837 1,4693 1,9673 2004-12-19 1,6176 2,0837 1,7089 1,4394 

2000-12-17 1,7314 2,5413 1,4436 1,8951 2004-12-26 1,6818 2,1360 1,7353 1,4683 

2000-12-24 1,7010 2,3659 1,4205 1,8252 2005-01-02 1,6533 2,1120 1,6966 1,4687 

2000-12-31 1,6763 2,3352 1,4193 1,8494 2005-01-09 1,6805 2,1429 1,7462 1,4817 

2001-01-07 1,7844 2,4073 1,4686 1,8642 2005-01-16 1,6932 2,1236 1,7552 1,4754 

2001-01-14 1,7460 2,5417 1,4714 1,8705 2005-01-23 1,6745 2,1283 1,7668 1,4655 

2001-01-21 1,7600 2,6015 1,4690 1,9344 2005-01-30 1,6542 2,1295 1,7737 1,4671 

2001-01-28 1,6916 2,5067 1,4461 1,8830 2005-02-06 1,6698 2,1698 1,8018 1,5071 

2001-02-04 1,7853 2,5063 1,4904 1,9152 2005-02-13 1,6944 2,2246 1,8031 1,5291 

2001-02-11 1,7540 2,4328 1,4820 1,8067 2005-02-20 1,6784 2,1844 1,7748 1,5195 

2001-02-18 1,6453 2,3536 1,3791 1,7619 2005-02-27 1,6720 2,2626 1,8108 1,5439 

2001-02-25 1,6396 2,2484 1,3640 1,6872 2005-03-06 1,6868 2,2984 1,8376 1,5752 

2001-03-04 1,6509 2,3585 1,3852 1,7351      
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Appendix II :   Företag i Undersökning II 
I undersökning II tvingades vi avskilja ett stort antal företag från 
undersökning I, då vi för dessa företag saknade information om det exakta 
datumet för beslut om att införa optionsprogram till ledande 
befattningshavare i företaget. I detta appendix visas vilka företag som ingår 
i undersökning II. 
 

Företag 
Datum för beslut  

om optionsprogram 
Active Biotech 2003-12-08 
Avanza 2000-08-22 
Beijer Alma 1999-05-06 
Bergman & Beving 2002-04-10 
Daydream 2003-04-16 
Ledstiernan 2000-12-15 
Nocom 1999-12-09 
Sandvik 1999-04-29 
Sapa 1998-10-29 
Semcon 1998-03-23 
Strålfors 2000-05-03 
Sweco 2001-04-25 
Addtech 2001-12-17 
Artimplant 2000-05-03 
BioGaia 1999-12-09 
Gunnebo 2002-04-25 
Lagercrantz 2001-12-17 
MTG 2001-02-16 
Nolato 1997-12-17 
Prevas 2002-03-20 
Protect Data 2000-03-30 
Sardus 2002-04-18 
TeliaSonera 2001-05-10 
TurnIT 2000-04-04 
Westergyllen 2001-04-26 
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Appendix III :   Företag med signifikans över 95 %  
I delundersökning två i undersökning II gjordes en eventstudie i vilken de 
företag med signifikansnivå över 95 procent togs med. Dessa företag 
presenteras nedan. 
 

Företag Signifikans 

Daydream 0,0068 
Ledstiernan 0,0008 
Nocom 0,0000 
Sandvik 0,0000 
Sapa 0,0000 
Strålfors 0,0005 
Artimplant 0,0000 
Lagercrantz 0,0000 
Prevas 0,0000 
ProtectData 0,0000 
TeliaSonera 0,0024 
TurnIT 0,0476 
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Appendix IV :   Enskilda aktiers regressionsresultat 
I följande appendix presenteras resultaten av den regressionsanalys som 
genomfördes i undersökning II (se 4.2 och 5.2). 
 

Aktie 
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized  
Coefficients     

  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 0,8552 0,0212   40,3908 0,0000 
ACT.BIO2 -0,1815 0,1532 -0,0579 -1,1841 0,2370 
(Constant) 0,7134 0,0234   30,4215 0,0000 
AVANZA2 -0,0559 0,1518 -0,0180 -0,3683 0,7128 
(Constant) 0,9461 0,0129   73,4605 0,0000 
BEI.ALM2 -0,0247 0,0834 -0,0145 -0,2969 0,7667 
(Constant) 1,0395 0,0091   113,8482 0,0000 
BER.BEV2 -0,0413 0,0591 -0,0342 -0,6983 0,4854 
(Constant) 0,2517 0,0128   19,6829 0,0000 
DAYDREA2 -0,2250 0,0828 -0,1320 -2,7184 0,0068 
(Constant) 0,6441 0,0455   14,1659 0,0000 
LEDSTIE2 0,9976 0,2943 0,1637 3,3895 0,0008 
(Constant) 1,1820 0,0985   12,0012 0,0000 
NOCOM2 2,8909 0,5589 0,2778 5,1727 0,0000 
(Constant) 1,2096 0,0081   148,8175 0,0000 
SANDVIK2 -0,2176 0,0526 -0,1985 -4,1350 0,0000 
(Constant) 1,5496 0,0113   136,7076 0,0000 
SAPA2 -0,5062 0,0723 -0,3285 -6,9998 0,0000 
(Constant) 1,7385 0,0652   26,6573 0,0000 
SEMCON2 0,1585 0,4155 0,0190 0,3813 0,7032 
(Constant) 0,7596 0,0095   79,9187 0,0000 
STRÅLFO2 0,2164 0,0615 0,1697 3,5173 0,0005 
(Constant) 2,5856 0,0553   46,7825 0,0000 
SWECO2 0,1509 0,3208 0,0257 0,4703 0,6384 
(Constant) 1,0164 0,0161   63,1375 0,0000 
ADDTECH2 0,0686 0,0689 0,0738 0,9955 0,3208 
(Constant) 0,7560 0,0326   23,2111 0,0000 
ARTIMPL2 1,6106 0,2016 0,3788 7,9902 0,0000 
(Constant) 0,4858 0,0122   39,8719 0,0000 
BIOGAIA2 -0,0577 0,0725 -0,0424 -0,7955 0,4268 
(Constant) 2,0025 0,0548   36,5381 0,0000 
GUNNEBO2 -0,0652 0,3548 -0,0090 -0,1838 0,8542 
(Constant) 4,2185 0,1437   29,3645 0,0000 
LAGERCR2 -3,0942 0,6145 -0,3505 -5,0350 0,0000 
(Constant) 2,5763 0,1352   19,0512 0,0000 
MTG2 2,1953 1,9879 0,0560 1,1043 0,2701 
(Constant) 1,3995 0,0486   28,8182 0,0000 
NOLATO2 0,4278 0,3144 0,0665 1,3608 0,1743 
(Constant) 1,3429 0,0389   34,4927 0,0000 
PREVAS2 -1,1440 0,2442 -0,2423 -4,6851 0,0000 
(Constant) 1,3894 0,0329   42,2386 0,0000 
PRO.DAT2 0,8234 0,1976 0,2147 4,1661 0,0000 
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(Constant) 1,0307 0,0133   77,6319 0,0000 
SARDUS2 0,0407 0,0853 0,0235 0,4774 0,6334 
(Constant) 1,6751 0,0629   26,6148 0,0000 
TEL.SON2 -0,9599 0,3128 -0,1924 -3,0687 0,0024 
(Constant) 1,9540 0,0712   27,4580 0,0000 
TURNIT2 0,8945 0,4501 0,1045 1,9874 0,0476 
(Constant) 0,6509 0,0157   41,5714 0,0000 
WESTERG2 -0,1082 0,1013 -0,0522 -1,0677 0,2863 
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Appendix V :   Riskanpassade indexerade optioner 
I detta appendix presenteras ett exempel på hur en riskanpassad indexerad 
option kan värderas.  
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Exempel 1: Antag att Företag A har ställt ut riskanpassade indexerade 
optioner till sin ledning. Varje ledningsperson har fått 1 000 000 sådana 
optioner och de ställdes ut för ett år sedan (2004-03-06) och att de i dag 
(2005-03-06) ska lösas in. Aktiekursen för ett år sedan var 33,60 kr och 
branschindexets nivå var på startdagen 260. I dagsläget (2005-03-06) står 
aktiekursen i 36,70 kr och branschindexet i 329. Företag A:s betavärde är 
enligt Reuters 2,2. 
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Värde optionsprogram för ledningsperson: 0 kr 
 
Exempel 2: Antag att Företag B har ställt ut riskanpassade indexerade 
optioner till sin ledning. Varje ledningsperson har fått 1 000 000 sådana 
optioner och de ställdes ut för ett år sedan (2004-03-06) och att de i dag 
(2005-03-06) ska lösas in. Aktiekursen för ett år sedan var 249 kr och 
branschindexets nivå var på startdagen 213. I dagsläget (2005-03-06) står 
aktiekursen i 320,50 kr och branschindexet i 272. Företag B:s betavärde är 
enligt Reuters 0,83. 
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Värde optionsprogram för ledningsperson:  1 070 000 kr. 
 
Förändras aktiekursen med 1 procent påverkas ledningens förmögenhet 
med approximativt 13 840 kr. 
 


