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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga de finansiella instrument som ligger till grund för               

långsiktiga incitamentsprogram samt undersöka hur företag använder dessa som         

styrinstrument i sin organisationen. Detta mynnar ut i problemformuleringen: 

- På vilket sätt kan organisationer använda sig av långsiktiga incitamentsprogram av           

finansiell karaktär i sin styrning? 

 

Metod 

Studien har en abduktiv ansats vilket innebär att under arbetets gång har vi har hoppat fram                

och tillbaka mellan teori och empiri. Vi har använt oss av en kvalitativ datainsamling i form                

av semistrukturerade intervjuer med personer som har direkt anknytning till ämnet inom sin             

organisation. 

 

Slutsats 

Studien kommer fram till att det finns olika anledningar för att använda sig av långsiktiga               

incitamentsprogram. Vi har kommit fram till att programmen kan användas för att säkerställa             

kompetens över tid. Engagera och motivera medarbetare samt bidra till målkongruens för de             

medverkande och organisationen. De olika finansiella instrumenten har olika egenskaper som           

passar bra i olika situationer beroende på motiv med incitamentsprogrammet och företagets            

situation.  

 

Nyckelord: Långsiktiga incitamentsprogram, Aktier, Finansiella instrument, Aktierelaterade,       

Motivation, Ekonomistyrning. 
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1. Inledning 
 
Detta kapitel kommer att beskriva grunderna i att styra ett företag med hjälp av långsiktiga               

incitamentsprogram. Det behandlar motivationen hos de anställda och vikten av att hela            

organisationen arbetar mot samma mål. Det går vidare till en problemdiskussion som            

behandlar problematiken och komplexiteten i styrning och belöning. Det här leder slutligen            

till syftet med uppsatsen samt problemformuleringen. 

 

1.1 Bakgrund 
Ekonomistyrning består av olika styrmedel och åtgärder för att en organisation ska uppnå             

sina uppsatta mål. Enligt Nilsson & Olve 2013 definieras ekonomistyrning som: 

 

‘’ Att formulera och genomföra strategier genom att påverka ledningens och medarbetarnas            

beteenden’’ (Nilsson & Olve, 2013. S.33).  

 

För att kunna uppnå detta pratas det primärt om fyra stycken styrmedel. Det första är valet av                 

organisationsstruktur. Det andra är att använda sig av ett belöningssystem för chefer och             

medarbetare. Det tredje är ett formellt styrsystem som hjälper till att följa upp strategier och               

planer, och det fjärde syftar på mindre formella styrmedel som handlar om att uppnå en viss                

kultur i företaget men även att ge de anställda utbildning (Nilsson & Olve, 2013).  

 

Motivation och belöningssystem är den delen av ekonomistyrning som får mest           

uppmärksamhet i samhället och media. Ofta på grund av att allmänheten är intresserade och              

har åsikter gällande hur mycket pengar andra tjänar. Debatten grundar sig många gånger i hur               

mycket pengar chefer får i olika typer av bonusar trots att de haft blåsväder runt sig (Anthony                 

m.fl. 2014). Men belöningssystem och incitamentsprogram har som huvudsakligt ändamål att           

på olika sätt öka värdet i organisationen genom få alla att arbeta mot samma mål (Nilsson &                 

Olve, 2013).  

 

Belöningssystem fyller även en funktion i att motverka den så kallade Agentteorin.            

Principial- agent teorin som den också kallas menar på att individer agerar för sig eget bästa.                
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Teorin syftar på att det kan uppstå en intressekonflikt när exempelvis aktieägarna anlitar en              

företagsledning. Aktieägarna har ett intresse som organisationen ska sträva mot att tillgodose,            

men den nya företagsledningen kommer istället att sträva mot de mål som tjänar de själva               

bäst. Genom belöningssystem och incitamentsprogram kan det här motverkas och parterna           

kan istället uppnå målkongruens (Anthony m.fl. 2014).  

 

De som arbetar i en organisation är ofta grunden i utvecklingen, innovationen och             

produktionen. Därav har medarbetarna även en betydande roll i företagets förmåga att            

generera intäkter. Att inte ha medarbetarna i åtanke eller att endast se dem som kostnader kan                

därför få stora konsekvenser i företaget (Almqvist m.fl. 2016). I ett belöningssystem är lön en               

viktigt del, det är arbetsgivarens sätt värdera ens prestation. Däremot är lön inte någonting              

som anses som en belöning utan det är istället något som tas för givet. Därför är inte det                  

heller motiverande för de som arbetar och bidrar inte heller till extra hårt arbete. Det är därför                 

viktigt att skapa ett motivations och belöningssystem som visar på att ansträngningar för             

organisationens mål också belönar sig (Svensson & Wilhelmsson, 1988). 

 

Att rekrytera rätt och kompetent personal är av stor vikt i en organisation och genom att                

använda ett belöningssystem i form av delägarskap så kan företagen inte bara motivera utan              

även behålla kompetent personal. Det kan även göra företagen mer konkurrenskraftiga som            

arbetsgivare. Erbjuds medarbetarna finansiellt deltagande i kombination med inflytande kan          

det bidra till en ökad produktion och ett ökat aktievärde (Melin, m.fl. 1999). Detta är en typ                 

av belöningssystem eller långsiktigt incitamentsprogram som utgör en av de viktigaste           

delarna inom styrning av organisationer.  

 

Finansiellt deltagande är ett belöningssystem som ger medarbetarna möjlighet att ta del av             

företagets vinst eller värdeutveckling. Finansiellt deltagande kan delas in i två huvudsakliga            

kategorier; (1) de anställda får ta del av bolagets resultat antingen i form av vinstutdelning               

där de anställda får en bonus utöver sin ordinarie lön eller (2) ett system som låter de                 

anställda ta del av företagets resultatet genom olika aktierelaterade program. Under den            

senare kategorin ingår aktieprogram, optionsprogram och aktierelaterade incitamentsprogram        

(Eurofond, 2009).  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga de finansiella instrument som ligger till grund för               

långsiktiga incitamentsprogram samt undersöka hur företag använder dessa som         

styrinstrument i sin organisationen. 

1.3 Problemdiskussion  

Andersson (2015) menar på att strategier och styrning kan se mycket olika ut från företag till                

företag. Eftersom alla företag är olika och befinner sig i olika faser så krävs det att styrningen                 

anpassas efter organisationen situation. Styrningen i en verksamhet bidrar även till framtiden            

i form av att den skapar kommande situationer. Det här gör att med rätt styrning kan man                 

påverka framtiden. Att arbeta efter uppsatta mål gör att organisationen kan utvecklas och             

växa. Det är vanligt att dessa mål utgår från resultat och lönsamhet som i sin tur kan brytas                  

ner i mindre mål. Ett företags ägare och ledning kan inte detaljstyra de anställda hela tiden                

utan det krävs en form av indirekt styrning med anledning att få alla att arbeta efter samma                 

mål (Andersson, 2015). Forslund (2013) talar även om en studie gjord av Selznik (1949) att               

de olika intressenterna i en organisation ofta har olika mål. Det kan därför uppstå              

komplikationer i samband med att parterna arbetar mot olika mål. De som arbetar längst ner i                

verksamheten kan ibland ha större inflytande på ledningen gentemot sina chefer men även             

tvärt om. Det är blir då ledningens uppgift att hitta en lösning så att alla arbetar mot samma                  

mål (Forslund, 2013). Även Bruzelius & Skärvad (2017) betonar vikten av att ledningen ska              

samordna intressenterna att arbeta mot samma mål för att organisationen på lång sikt ska              

arbeta mot att utveckla sin lönsamhet.  

 

Ledningens stora fråga hamnar på hur man motiverar de anställda och vad det är som               

motiverar dem. Belöningar hamnar slutligen i att få de anställda att agera i enlighet med               

organisationen. Men det finns stora skillnader beroende på vad det är för typ av företag och                

vilka befattningar de anställda har (Forslund, 2013). Ett stor utmaning som många            

organisationer står inför är att motivera sina anställda under en längre tid. En förklaring till               

detta kan vara det som Hein (2009) refererar till från Maslows verk (1987, 1999), teorin om                

behovshierarkin. När ett behov är tillfredsställt till en viss grad så är det inte längre ett behov                 
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och därav inte längre motiverande. Kortsiktiga motivationsprogram kan därför, likt ett behov            

upphöra att motivera den anställde när det är uppfyllt eller delvis uppfyllt. Konsekvensen av              

detta blir att ett nytt behov uppstår. Medarbetaren behöver hitta ny motivation. I vissa fall               

leder detta till att medarbetaren söker sig till nya utmaningar inom organisationen och i andra               

fall söker de sig till nya företag vilket resulterar i att kompetens går förlorad. Kan långsiktiga                

incitamentsprogram vara lösningen på detta eller finns det tydliga nackdelar när företag väljer             

att använda sig av denna typ av motivationssystem?  

 

Om ett belöningssystem ska fungera i praktiken måste de som ingår förstå hur deras              

arbetsinsats i sin tur leder till att de blir belönade (Nilsson & Olve 2013). Något som företag                 

bör ha i åtanke är att alla är inte ekonomer och har därav inte nödvändigtvis kunskap om de                  

produkter som ingår i aktierelaterade program. Om medarbetaren inte är utbildad ekonom och             

inte heller har ett intresse för börsen privat så är det troligt att denne inte vet vad                 

aktieoptioner är eller vad det innebär. Om medarbetaren inte förstår sig på produkterna så kan               

det resultera i att incitamentsprogrammet faktiskt inte är det minsta motiverande och därav             

förlorar motivationsprogrammet sin mening. Ur medarbetarens perspektiv så är det inte heller            

helt riskfritt. Det är inte heller garanterat att aktiekursen kommer att stiga vilket gör              

incitamentsprogrammet värdelöst. En annan risk medarbetaren som äger aktier står inför är            

företagets fortlevnad. Om företaget skulle gå i konkurs så finns det ingen säkerhet för den               

anställde vilket innebär att de kommer att förlora hela sin insats (Borg, 2003).  

1.4 Problemformulering 

På vilket sätt kan organisationer använda sig av långsiktiga incitamentsprogram av           

finansiell karaktär i sin styrning? 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till styrning av företag med hjälp av belöningssystem. Det finns                

många olika typer av belöningssystem och därför kommer uppsatsen endast att behandla            

långsiktiga incitamentsprogram i form av belöning genom aktier, konvertibler och optioner.  
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2. Metod 
Metodkapitlet motiverar vårt val av ämne och syftar till att beskriva studiens abduktiva             

arbetsprocess. I detta avsnitt presenteras även val av datainsamling som består av fakta och              

teorier i form av sekundärdata samt kvalitativ empiri som utgörs av intervjuer. Senare i              

kapitlet beskrivs studiens urval och metodkritik. 

2.1 Ämnesmotivering 

Anledningen till att vi valt just ämnet långsiktiga incitamentsprogram av finansiell karaktär            

grundar sig i vårt intresse för just värdepapper i allmänhet. Men även ett intresse av               

ekonomistyrning som vuxit fram under vår studieperiod. Att använda olika former av            

motivation och belöningssystem i styrning av företag diskuteras och behandlas redan mycket.            

Dock anser vi att när det talas om motivation och belöningssystem så behandlas mer teori               

kring vad som motiverar oss människor. När det väl talas om metoder och tillvägagångssätt              

fokuseras det mycket på just belöningar i form av finansiella bonusar som betalas ut men               

samtidigt om mjuka värden som syftar på personalens psykologiska hälsa. Det här anser vi              

vara av stor vikt men samtidigt behövs metoder och tillvägagångssätt som mer syftar till att               

företaget som helhet ska vara ekonomiskt hållbart och kunna växa och utvecklas. Ett företag              

kan ha glad och välmående personal, men om den ekonomiska delen inte fungerar kommer              

de förr eller senare gå i konkurs. Fenomenet med aktierelaterade incitamentsprogram är            

absolut inte något nytt och används redan i väldigt stor utsträckning. Det finns även mycket               

tidigare forskning kring ämnet i form av artiklar, men ändå anser vi att det inte får den                 

uppmärksamhet den förtjänar. Långsiktiga incitamentsprogram av finansiellt karaktär handlar         

om att hela organisationen ska arbeta mot samma mål och på så sätt kunna utvecklas framåt.                

Genom aktierelaterade incitamentsprogram anser vi att det finns en väldigt stor potential för             

företaget, i och med att både de anställda och företagsledningen tjänar på att arbeta åt samma                

håll. Det finns alltså en vinning för båda parter. Vi anser därför att ämnet kring långsiktiga                

incitamentsprogram av finansiell karaktär och hur de kan användas i styrningen av ett företag              

är både intressant och viktigt.  
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2.2 Forskningsstrategi  
Inom forskning pratas det huvudsakligen om två stycken sätt att angripa en studie, deduktion              

samt induktion. När det pratas om induktion utgår man ifrån ett stort antal individuella fall               

och menar på att samband som finns i dessa fall också är generella. En deduktiv ansats syftar                 

istället på att man utifrån olika antaganden baserat på teori och forskning utvecklar en              

hypotes som sedan prövas mot empirin (Alvesson & Sköldberg 2017). Ett alternativ till dessa              

två sätt är att angripa ett syfte genom abduktion. Abduktion ger möjlighet att genom att hoppa                

fram och tillbaka mellan teorin och empirin och successivt komma fram till en slutsats.              

(Bryman & Bell 2015)  

 

Vi har valt att genomföra denna studien med en abduktiv ansats. Detta för att få en möjlighet                 

att kunna få fram relevant teori till empirin då kunskaperna kring långsiktiga            

incitamentsprogram av finansiell karaktär var tämligen bristande. Anledningen grundar sig i           

att försöka få fram en god referensram som är relevant men även att få fram olika teorier som                  

berör olika aspekter av ämnet. Genom att kunna växla mellan teori och empiri anser vi att                

studien har fått ett bättre resultat än om vi endast hade valt att utgå utifrån induktion                

alternativt deduktion. Bryman & Bell (2015) menar på att abduktion ger forskaren möjlighet             

att välja den bästa förklaringen genom att kunna analysera både teoretiska förklaringar men             

även tolkningar som uppstår vid induktion. Abduktion kräver att forskaren försöker vara            

öppensinnad och mottaglig då empirin kan överraska och ge ytterligare perspektiv snarare än             

att endast försöka bekräfta det som man har med sig i sitt ‘’bagage’’ av tidigare studerad                

teori.  

 

Vi började studien genom att studera incitamentsprogram för att kunna få fram information             

men samtidigt lära oss så mycket som möjligt innan texten skrevs. Det här gjordes främst via                

litteratur samt vetenskapliga artiklar. Då incitamentsprogram grundar sig i aktier fanns det            

olika typer vilket även gjorde att vi var tvungna att ta fram fakta om olika finansiella                

instrument för att kunna förstå de olika programmens uppbyggnad. När vi utformade teorin la              

vi fram materialet vi hade fått fram från olika artiklar och böcker och började skriva.               

Samtidigt som vi skrev teorin hade vi intervjuerna som bygger vår empiriska del, dessa              
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intervjuer gav ytterligare perspektiv samt nya tankar och synsätt. På grund av detta började vi               

samtidigt studera artiklar och litteratur för att se vad vi kunde hitta gällande perspektiven som               

vi själva inte analyserat innan. Det här bidrog till att vi under arbetets gång kompletterade               

med ytterligare teorier och perspektiv som vi själva inte hade tänkt på och således inte använt                

annars.  

2.3 Kvalitativ metod 

Att skriva enligt en kvalitativ metod avser att förklara ett fenomen på en djupare nivå. Det                

handlar om att redovisa typiska drag och egenskaper snarare än att påvisa mängder som en               

kvantitativ metod syftar till. Den som undersöker med en kvalitativ metod ställer frågor som              

‘’Vad betyder det här?’’ och ‘’Vad handlar detta om?’’ gentemot att undersöka med en              

kvantitativ forskning som ställer frågor som ‘’Hur vanligt är det här?’’ och ‘’Vilka samband              

finns det?’’ (Widerberg 2002). En kvalitativ studie hämtar sin empiri utifrån intervjuer,            

iakttagelser och historier som efter analys beskrivs i ord (Friberg, 2017). Bryman (1997)             

menar på att genom att använda sig av dessa tillvägagångssätt så bidrar det till att ämnet som                 

studeras blir djupare och mer genomgripande.  

 

Vi har valt att skriva vårt arbete utifrån en kvalitativ metod. Detta på grund av att vi vill                  

komma fram till hur företag använder sig av långsiktiga incitamentsprogram i sin styrning             

snarare än hur många som har det. Genom att komma i kontakt med företag som använder sig                 

av incitamentsprogram vill vi kunna se på vilket sätt de använder sig av dessa, men även vad                 

företagen själva menar på att de uppnår. En kvalitativ metod anser vi var det bästa sättet för                 

oss att kunna komma närmare företagen för att djupgående kunna se varför de använder sig               

av de specifika programmen och vad de anser att programmen bidrar med i sin organisation. 

 

Studien vi gjort har även en intention att bidra med ökad kunskap inom området. Den               

kvalitativa metoden ger oss därför möjlighet att kunna gå djupare på ämnet och beskriva det               

mer detaljerat. Då uppsatsen bygger på hur incitamentsprogrammen kan användas snarare än            

i vilken utsträckning det används kräver det också en förståelse kring programmen. Det här              

anser vi att den kvalitativa metoden har hjälpt oss att kunna beskriva.  
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2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Primär och sekundärkällor 

Det finns två typer av källor som kan delas upp i primär och sekundärkällor. En primärkälla                

är något som kommer fram under arbetets gång. Primärdata eller primärkällor är det som              

forskaren själv tar fram i form av bland annat intervjuer och enkätundersökningar (Bell &              

Waters, 2014). Primärdatan som har samlats in till vår undersökning består av fem intervjuer              

som genomförts. Detta beskrivs i stycket (2.4.2, 2.4.3) nedan. Sekundärkällor och           

sekundärdata är tolkningar och information av tidigare händelser som finns tillgänglig. Det            

består till mestadels av artiklar, journaler och böcker som tidigare samlats in i för annat               

ändamål (Bell & Waters, 2014). Sekundärdatan som innefattas i vår undersökning grundar sig             

i böcker och vetenskapliga artiklar.  

 

Bell & Waters (2014) menar på att det är omöjligt att analysera allt material som finns                

tillgängligt för ett ämne. Därför har vi vid valet av sekundärkällor ägnat oss åt artiklar och                

böcker som analyserats. Vi har avgränsat oss till just artiklar och böcker om motivation,              

ekonomistyrning och aktierelaterade incitamentsprogram i olika former. Detta för att få en så             

bred kunskapsbas som möjligt inom de relevanta områdena. Var och ett av dessa ämnen är               

väldigt breda i sig vilket har gjort att urvalet har skett på så vis att vi försökt hitta referenser                   

som på något sätt kopplar ihop dessa ämnen. Genom att även analysera delar av empirin har                

vi sedan kunnat hoppa tillbaka till teorin för att för att kunna komplettera med mer relevant                

teori. Detta speglar det abduktivta förhållningssätt vi har haft till när vi arbetat med              

undersökningen. 

2.4.2 Intervjuer 

Intervjuer kan med fördel användas när en vill få ökad insikt eller förståelse i ett fenomen                

eller olika processer som rör personer i ett specifikt sammanhang (Dalen, 2015). I denna              

studie så har vi valt att använda oss av en kvalitativ empiriinsamling i form av intervjuer då                 

målet är att ta reda på vad företagen har som syfte med sina incitamentsprogram och huruvida                

de stämmer överens med informationen som framställs i referensramen. Vid valet av            
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intervjumetod så finns det olika tillvägagångssätt. Ett är att ha en öppen intervju där den som                

blir intervjuad får prata fritt kring ett område (Dalen, 2015). Detta kan bidra till att det blir                 

rörigt och otydligt vilket vi ämnar att undvika. Vi har därför utformat våra intervjuer på ett                

semistrukturerat sätt där tydliga frågor har utformats för att fastställa att vi får in den empiri                

som krävs för att den skall kunna analyseras mot referensramen. En semistrukturerad intervju             

innebär att den som blir intervjuad har en viss frihet att utveckla och prata fritt. Vid                

utformandet av en intervju så är det viktigt att utgå ifrån problemformuleringen för att sedan               

hitta underliggande ämnen som ska bidra till en övergripande förståelse för problemet (Dalen,             

2015). Då majoriteten av de företag vi har valt att intervjua ej är belägna i Kalmar så har det                   

varit svårt att träffa intervjuobjekten personligen. Vi hade möjlighet att genomföra en intervju             

personligen då de hade sitt huvudkontor i Kalmar, resterande har intervjuats över skype,             

telefon och facetime. För att kunna analysera intervjuerna på ett ingående sätt och i så stor                

utsträcknings som möjligt eliminera misstolkningar så har vi spelat in alla utom en av              

intervjuerna på grund av att intervjuobjektet föredrog att inte bli inspelad. Inspelningarna har             

varit  viktiga för att kunna beskriva svaret med informatörens egna ord (Dalen, 2015).  

2.4.3 Urval 
I denna uppsats så har det varit av stor vikt att få tag förstahandsinformation från               

nyckelpersoner som sitter i en roll där de ansvarar för- eller har varit med och utformat                

incitamentsprogrammet. För att få största möjliga förståelse har vi försökt att i så stor              

utsträckning som möjligt få tag på företag som använder sig av olika typer av långsiktiga               

incitamentsprogram med olika underliggande finansiella instrument. Den empiriska delen         

utgörs av kvalitativa undersökningar och för att den skall vara så relevant och informativ som               

möjligt så har det varit essentiellt att få tag på de personer som har mandat inom i de                  

företagen vi har valt att intervjua. Målet har varit att ta reda på incitamentsprogrammens              

funktion och hur det bidrar till styrningen. Vi har gjort bedömningen att detta inte är något                

som de anställda i företaget har lika stor kunskap om som den eller de som utformade                

programmet. Detta kallas för ett strategiskt urval och syftar till att intervjuobjekten bör besitta              

specifik information eller erfarenhet som är relevant för undersökningen. Vem som besitter            

den information och erfarenhet som författarna söker beskrivs som en tolkningsfråga. Läsarna            

måste anse informanterna tillräckligt intressanta och kunniga inom gällande område för att ge             

författarna möjligheten att besvara uppsatsens frågeställning (Alvehus, 2013).  
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Den första intervjun genomfördes 2017-12-01 när vi intervjuade VD och koncernchef på            

Electra Gruppen AB, Anneli Sjöstedt. Vi har valt att inkludera detta företag i studien på               

grund av det incitamentsprogram som de nyligen har lanserat som utgörs av konvertibler.             

Electras huvudkontor ligger på Trångsundsvägen 20 i Kalmar och intervjun genomfördes där.            

Intervjun spelades in så att vi hade möjlighet att lyssna på svaren igen när vi transkriberade                

intervjun. Anneli Sjöstedt har varit i företaget i 15 år, tidigare inom rollen som CFO men är                 

sedan 2012 VD och koncernchef på Electra Gruppen AB. Hon har varir direkt involverat i               

utformandet av Electras incitamentsprogram och vi anser därför att hon passar in på de              

kriterier vi utgått ifrån när vi sökt efter nyckelpersoner att intervjua.  

 

Den andra intervjun genomfördes 2017-12-11 när vi intervjuade Patrik Fransson som är Vice             

President of Operation & Investor Relations Officer på Vitec Software Group. Vitec har             

under nio år haft konvertibelprogram för de anställda och det var just deras långa erfarenhet               

av långsiktiga incitamentsprogram som gjorde företaget intressant för vår studie. Vi hade inte             

möjlighet att träffa Fransson personligen så intervjun genomfördes via Skype och spelades in. 

Patrik Franssons roll som Investor Relations Officer på Vitec Software Group innebär att han              

kommunicerar ut mot marknaden. Han besitter stor kunskap om deras incitamentsprogram           

och är därför rätt person att tala med angående deras konvertibler.  

 

Intervju nummer tre genomfördes 2017-12-13 när vi Intervjuade grundaren till ReadSoft,           

Lars Appelstål. När vi hörde runt med våra kontakter så blev vi rekommenderade att kontakta               

Appelstål som länge har använt sig av olika typer av långsiktiga incitamentsprogram. Detta             

företag var extra intressant på grund av att de införde programmen redan innan de var               

börsnoterade samt för att programmen blev oerhört lönsamma, speciellt när de 2014 blev             

uppköpta. Även denna intervju genomfördes via Skype och spelades in. När vi hade             

transkriberat intervjun så bad Appelstål oss att skicka texten till honom så att han kunde läsa                

igenom den för fastställa att vi inte hade missuppfattat något eller skrivit fel. Vi fick tillbaka                

texten med några justeringar vilka vi sedan ändrade i texten. Lars Appelstål var en av två                

grundare till ReadSoft samt var med och drev bolaget ända tills de 2014 blev uppköpta. Tack                

vare Appelståls långa erfarenhet och inte minst hans roll i utformandet av ReadSofts             

incitamentsprogram så ser vi att han har en stor kunskap om detta område och hur ReadSoft                
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använde programmen som styrinstrument, vilket gör att han uppfyller de kriterier vi har gått              

efter vid sökandet av en trovärdig person att intervjua. 

 

Intervju nummer fyra genomfördes 2017-12-18 när vi intervjuade Tommy Sangré som har            

rollen som Head of Compensation and Benefits på Saab Group Defense and Security. Vi              

kontaktade Saab efter att vi hade läst om deras aktiesparprogram i deras årsredovisning. Detta              

program skiljde sig stort från de tidigare programmen vi har fått information om vilket vi               

tyckte var viktigt för att få en bredare förståelse om hur programmen och de finansiella               

instrumenten kan skilja sig från varandra. Eftersom att Saabs huvudkontor ligger i Stockholm             

så hade vi inte möjlighet att träffa Sangré personligen så vi intervjun genomfördes via Skype.               

Sangré föredrog att ej bli inspelad vilket skulle kunna öppna för misstolkningar eller missad              

information. Denna risk elimineras genom att vi först intervjuade Sangré över skype där han              

fick prata fritt kring våra frågeställningar och så han skickade sedan utförliga skriftliga svar              

på samtliga frågor. Tommys Sangrés roll som Head of Compensation and Benefits innebär att              

han har det största ansvaret för Saabs förmåner och incitamentsprogram vilket innebär att han              

är den bästa möjliga representanten för denna intervju.  

 

Den femte och tillika sista intervjun genomfördes 2017-12-19 när vi intervjuade Jacob            

Broberg som är informationsdirektör samt Investor Relation officer på Cloetta. Vi tog kontakt             

med företaget efter att vi hade läst om deras långsiktiga incitamentsprogram i deras             

årsredovisning. När vi kontaktade Cloetta så hjälpte de till att vidarebefordra oss till Jacob              

Broberg då det är han som bäst kan svara på frågorna kring deras incitamentsprogram.              

Cloettas program liknar Saabs incitamentsprogram med några olikheter.        

Aktiesparprogrammen är en aning mer komplicerade än konvertibelprogrammen så för att få            

en djupare förståelse tyckte vi att det var mycket givande att kunna intervjua två olika               

personer och företag angående denna typ av program. Eftersom att Cloettas huvudkontor            

ligger i Stockholm så hade vi inte möjlighet att genomföra intervjun ansikte mot ansikte. Vi               

intervjuade istället Broberg via Skype och samtalet spelades in. Eftersom att vi blev kopplade              

till Broberg och att han är Investor Relations Officer samt informationsdirektör så ser vi att               

han är mycket kompetent inom detta område och därmed kan ge utförliga och intressanta              

svar.  

 

15 
 



 

2.4.4 Databearbetning 
När en intervju gjorts kan tre steg följas för att tolka och analysera materialet. Först samlas                

materialet in vilket kan ske på många olika sätt. Sedan analyseras datan, man läser igenom,               

lyssnar på inspelningen och skriver. Det här steget är mer ett tekniskt moment och innefattar               

inte så mycket tolkningar utan det handlar mer om att förstå det empiriska materialet. Det               

tredje steget handlar om att tolka datan och koppla det till de teoretiska materialet. Att gå                

efter dessa steg är inget som är skrivet i sten utan kan göras i annan ordning och på andra sätt                    

(Trost, 2010). Under bearbetningen vårt empiriska material har vi utgått ifrån dessa steg men              

även gjort lite ändringar. Empirin har samlats in genom intervjuer vilket beskrivs i ovan              

stycken. 

 

När datan sedan har analyserats har vi gjort texter om varje företag som ingått i den empiriska                 

delen. Vi har gjort på detta sätt för att kunna presentera för läsaren vad varje enskilt företag                 

har för tankar och synsätt om deras incitamentsprogram. Men även för att alla är vi olika                

individer med olika preferenser, därför har vi också olika tankar och perspektiv på             

incitamentsprogrammen. Det blir således mer intressant att kunna läsa om liknande           

uppbyggnader av program men med olika argument varför man använder det. Det här anser              

vi också hjälper oss med syftet i uppsatsen. Vi har sedan gjort korta analyser om varje företag                 

vilket kan kopplas till det tredje steget som handlar om tolkning. Dessa tolknings-analyser har              

sedan fått ett eget avsnitt där vi jämför de olika företaget och deras tankar och åsikter med                 

varandra. Vi har gjort på detta sätt för att det ska finnas möjlighet att läsa analys om just det                   

enskilda företaget men även hur de olika företagen står sig mot varandra.  

2.5 Metod och källkritik  
Rannsakar vi oss själva finns det många punkter vi skulle kunna göra på ett annat sätt.                

Intervjuerna hade kanske blivit bättre om alla gjordes på plats i ett fysiskt möte. Vi har tyvärr                 

inte haft möjlighet att göra på detta sätt eftersom incitamentsprogram ofta styrs från             

företagens huvudkontor. I Kalmar har vi endast kunnat hitta ett företag som just har              

incitamentsprogram och sitt huvudkontor beläget i staden och det ingår i den empiriska delen.              

De andra företagen har haft sina kontor på annan gjort vilket har bidragit till att intervjuerna                

har genomförts på andra sätt som beskrivs i stycken ovan. När Appelstål bad oss om att få                 
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läsa igenom den transkriberade intervjun så var det på hans initiativ. Detta resulterade i att               

svaren från intervjun blev helt korrekta då eventuella misstolkningar justerades. Efteråt så såg             

vi en klar fördel med denna metod och om vi hade använt den på samtliga intervjuer så hade                  

vi med säkerhet kunna säga att svaren från intervjun helt och hållet stämmer överens med vad                

intervjuobjektet menade att säga.  

2.5.1 Validitet och Reliabilitet 

Validitet syftar på om man undersöker, observerar eller mäter det man faktiskt säger att man               

studerar. Reliabilitet menar på att undersökningen ska vara tillförlitlig. När det talas om             

reliabilitet så syftar det på att studien ska kunna göras om igen och få samma resultat oavsett                 

vem som gör den (Bryman & Bell, 2015). Vi anser att det som vi undersökt är relevant för                  

vår studie. Dels för att företagen som har intervjuats använder sig av dessa program och               

därför kan bidra med korrekt information, vilket gör att resultatet grundar sig i trovärdiga              

källor. Vi har även fastställt att den vi har intervjuat på de olika företagen jobbar med                

incitamentsprogrammen och är den som bäst kan svara på frågorna om sina respektive             

program. 

2.6 Forskningsetik  

Forskningsetiken används som ett ett ramverk för hur vi informerar och framställer            

informationen från intervjuobjekten (Wallén 1996). En etisk aspekt vid intervjuer är           

informationskrav. Det innebär att personen som intervjuas ska få information om           

undersökningen och att den ska vara begriplig. Detta för att kunna lämna samtycke till              

intervju (Olsson & Sörensen, 2011). När vi sökte deltagare för intervju förklarade vi tydligt              

vad uppsatsen handlar om. Vi skickade även med en kopia på frågorna som var tänkta att                

ställas under en möjlig intervju. De personer som sedan gick med på intervju pratade vi               

ytterligare med innan inspelningen startades. Vi berättade om oss själva, förklarade arbetet            

igen och sa vad materialet skulle användas till. Det här gjorde att deltagaren hade chans att                

avbryta om det fanns några oklarheter eller frågor innan inspelningen och intervjun satte             

igång. En annan etisk aspekt är konfidentialitetskravet. Det syftar på att uppgifter som lämnas              

ska behandlas så konfidentiellt som möjligt (Olsson & Sörensen, 2011). Uppgifter som            

mailadresser, telefonnummer och liknande från de deltagande har vi varit noga med att inte              

17 
 



 

lämna ut på något sätt. Däremot nämner vi de deltagande i vår empiriska undersökning vid               

namn samt presenterar företaget dem arbetar på. Det här har godkänts av varje enskild              

deltagare. Vi har även erbjudit att det går att vara anonym om så önskas.  

 

3. Referensram 
I följande kapitel presenteras teori kring ämnet om långsiktiga incitamentsprogram av           

finansiell karaktär. Kapitlet innehåller även fakta om de olika finansiella instrumenten som            

kan ingå i de olika incitamentsprogrammen. Kapitlet redogör för fördelar men även            

nackdelar och risker som är kopplat till ämnet.  

3.1 Vad är långsiktiga incitamentsprogram? 

Monetära belöningssystem är motiverande för de som arbetar i organisationen och utfallet            

innebär ofta ytterligare positiva aspekter kopplat till de anställda. Aguinis m.fl. (2013)            

hänvisar till en studie gjord av Stajkovic & Luthans (2001) som pekar på att anställda med                

belöningssystem av monetära medel presterar bättre än anställda som inte har det. Studien             

undersökte 7000 anställda i olika företag med liknande ansvar. Utfallet blev att de med              

belöningssystem i form av finansiellt deltagande och monetära belöningar presterade bättre           

än de som hade belöningar i form av feedback och annat socialt erkännande (Aguinis m.fl               

2012). Detta menar vi på visar att det är av stor vikt att ha kunskap om hur sina anställa kan                    

motiveras. Finansiellt deltagande har det senaste årtiondet vuxit fram till att bli en allt              

vanligare form av belöningssystem som används av företag i olika branscher världen över.             

Den största förändringen gentemot tidigare är att finansiellt deltagande letar sig ner bland de              

anställda och nu omfattar en större del av de som anställda i en organisation (Poutsma m.fl.                

2012). I och med att långsiktiga incitamentsprogram är allt mer förekommande men samtidigt             

under ständig förändring anser vi att det är viktigt att kunna bryta ner dessa för att kunna få                  

en överblick över vad det faktiskt innebär och hur de fungerar. 

 

Långsiktiga incitamentsprogram är en del av finansiellt deltagande och syftar på att de             

anställda får ta del av företagets värdeutveckling genom ägande eller avkastning mot            

företagets aktier (Karlsson & Lindberg 2016). Incitament är något som ska framkalla en lust              
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eller en strävan att utföra något. Inom organisationer ska ett incitament ändra de anställdas              

beteende för att arbeta och utföra sina uppgifter i enlighet med organisationens mål, det ska               

alltså vara positivt både för de anställda och även organisationen. Ett incitamentsprogram            

innefattar alltid två stycken parter. Den som utfärdar programmet, oftast ett aktiebolag samt             

mottagaren som är de anställda i företaget (Borg, 2003). ‘’ Ett aktierelaterat            

incitamentsprogram kan definieras som utgivandet av en rättighet, ofta i sig ett värdepapper,             

vars värde baseras på eller är anknutet till en aktie’’ (Borg, 2003. s.19).  

3.2 Finansiella instrument 

Det finns en hel del olika slag av finansiella instrument som kan ligga till grund för de                 

incitamentsprogram som ett företag kan erbjuda. Därför anser vi att det är viktigt att redogöra               

för vilka de är och vilka egenskaper de har för att kunna få en djupare förståelse för varför                  

företag väljer de olika instrumenten i sina program. 

 

Valet av finansiellt instrument skall spegla motivet med incitamentsprogrammet (Karlsson &           

Lindberg, 2016). De kan utgöras av köpoptioner, personaloptioner, teckningsoptioner,         

syntetiska optioner samt konvertibler (Andersson & Bratteberg, 2000).  

3.2.1 Köpoptioner 

“En köpoption ger innehavaren (ägaren av optionen) rätten men inte skyldigheten att inom             

en i förväg bestämd tidsperiod (löptid) köpa aktier till en i förväg bestämd köpkurs              

(lösenkurs). Innehavaren av köpoptionen innehar därmed en rättighet men inte en skyldighet            

att köpa aktier” (Andersson & Bratteberg, 2000, s.74) 

 

Köpoptioner innebär att innehavaren äger de underliggande aktierna och ligger till grund för             

alla olika typer av aktierelaterade incitamentsprogram. Lösen innebär att utställaren fullföljer           

sitt åtagande att sälja det antal aktier till det pris som är avtalat. Optionen kan förfalla om                 

medarbetaren avstår sin rätt att köpa aktierna, vilket kan ske om aktiens värde är lägre än det                 

marknadsvärde som är uppsatt i optionsavtalet. Emittenten kan även nyttja alternativet           

återköp förutsatt att besittaren är villig att sälja sina optioner. Innehavaren kan i sin tur på                

eget initiativ sälja sina optioner, begära lösen eller låta optionerna förfalla (Andersson &             

19 
 



 

Bratteberg, 2000). Detta optionsprogram kan med fördel användas om företaget vill rekrytera            

nyckelpersoner då köpoptioner innebär en äganderätt i bolaget. Det är vanligtvis huvudägaren            

som utställer optionerna med sina egna aktier som säkerhet (Borg, 2003).   

 

3.2.2 Personaloptioner 

“En personaloption är en rättighet som i sig inte är ett värdepapper men som innebär en                

rättighet att i framtiden få förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på                 

förmånliga villkor. Rättigheten är normalt beskuren med villkor i avtalet och knuten till             

innehavarens anställning” (Andersson & Bratteberg, 2000. s.97) 

 

Personaloptioner kan utgöras av alla typer av aktieoptioner så länge de inte skattemässigt sett              

klassificeras som ett värdepapper. Denna typ av optionsprogram kan vara ett effektivt verktyg             

för att behålla kompetent personal och nyckelpersoner i organisationen då ägandet av            

personaloptioner endast är av värde så länge medarbetaren är jobbar kvar inom företaget.             

Vanliga villkor som dessa optioner kan ha för att knyta kompetens till företaget är att               

optionen ej får överlåtas eller pantsättas under innehavs perioden, optionen kan endast nyttjas             

efter en viss tid som måste tjänas in och om medarbetaren bryter sin anställning så blir                

optionen värdelös och förfaller. Ytterligare villkor som karaktäriserar personaloptioner är att           

de endast riktas till anställda inom företaget, den anställde betalar i regel ingenting för              

optionen men får rättigheten att i framtiden förvärva aktier till ett förutbestämt pris. Löptiden              

är i regel lång och sträcker sig vanligtvis från fem till tio år. Skulle medarbetaren avsluta sin                 

anställning genom att säga upp sig så förfaller optionerna (Andersson & Bratteberg, 2000).  

3.2.3 Syntetiska optioner 

“En syntetisk option ger innehavaren (ägaren av optionen) rätten till en kontant            

slutregleringslikvid vid en bestämd framtida tidpunkt. Slutregleringslikviden bestäms till den          

del av den underliggande aktiens marknadsvärde som överstiger en i förväg bestämd            

slutkurs”  (Andersson & Bratteberg, 2000, s.56). 

 

Optionen omfattas av ett avtal mellan två parter, utfärdaren/emittenten vilket kan vara            

arbetsgivaren och förvärvaren vilket är den anställde. Avtalet kan utformas fritt efter de båda              
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parternas önskemål vilket innebär att det inte finns några riktlinjer om vem som kan utställa               

optionerna. En Syntetisk option påminner om en köpoption med skillnaden av att ägaren inte              

köper de underliggande aktierna, därav är den syntetisk eller konstgjord. Avkastningen           

beräknas dock efter utvecklingen av de underliggande aktierna. Utfärdaren av optionerna har            

två olika handlingsalternativ att förhålla sig till samt ett tredje alternativ i fall innehavaren går               

med på att sälja sina optioner. Den kan lösa eller betala ut slutregleringslikviden till              

medarbetaren som innehar optionerna. Optionen kan förfalla om medarbetaren som innehar           

optionen ej tar ut sin rätt om slutregleringslikvid, vilket kan ske om den underliggande              

aktiens värde är lägre än slutkursen som är uppsatt i optionsavtalet. Emittenten kan även              

nyttja alternativet återköp förutsatt att besittaren är villig att sälja sina optioner. Innehavaren             

kan i sin tur på eget initiativ sälja sina optioner, begära lösen eller låta optionerna förfalla.  

Detta program är fördelaktigt att använda då optionen inte består av en äganderätt i bolaget då                

medarbetaren ej äger den underliggande aktien. Tack vare optionens konstruktion som           

innefattar slutregleringslikvid så blir inte bolagets aktier handelsvaror. Syntetiska optioner          

medför skattemässiga för- och nackdelar (Andersson & Bratteberg, 2000) .  

3.2.4 Konvertibler  

En konvertibel eller ett konvertibelt skuldebrev som det även kallas, är ett lån där bolaget står                

som gäldenär till medarbetaren. Detta lån är förenat med en rätt att teckna aktier till i förväg                 

bestämda villkor. Det innebär att detta finansiella instrument kan delas in i två olika delar -                

ett lån med en viss ränta och risk samt en option att teckna aktier till ett visst pris (Andersson                   

& Bratteberg, 2000).  

 

Företaget kan med fördel använda detta incitamentsprogram när de behöver ta in            

rörelsekapital till en låg ränta men de är skyldiga att i framtiden omvandla (konvertera)              

konvertiblerna till aktier i det egna bolaget. Bolaget kan istället bli tvungna att betala tillbaka               

hela lånet om borgenären ej utnyttjar rätten att konvertera skuldebreven till aktier.            

Konvertibla skuldebrev ger innehavaren en större säkerhet gentemot om innehavet skulle           

bestå av aktier eftersom att lånet betalas tillbaka om aktien inte når konverteringskursen             

samtidigt som de erhåller regelbundna utdelningar (bolagets ränta för lånet). Innehavaren är            

alltså inte exponerad mot aktiens utveckling. Däremot så kan företagets utveckling vara så             
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pass negativ att de kan bli oförmögna att betala tillbaka lånet vilket innebär att innehavaren               

aldrig får tillbaka sina pengar (Andersson & Bratteberg, 2000).  

 

3.2.5 Aktieprogram 

Under senare del av 2000-talet har det blivit vanligare med olika former av aktieprogram. Ett               

aktieprogram går ut på att den anställde antingen får eller investerar egna pengar för aktier i                

bolaget. Dessa aktier ingår sedan i ett program där de benämns som sparaktier vilket i sin tur                 

efter senare given tidsperiod ger deltagaren en utdelning i form av fler aktier, så kallade               

matchningsaktier som matchar den investering som den anställde gjort. Men även i form av              

prestationsaktier som grundar sig i prestationskrav som det utfärdade företaget har bestämt            

(Edhall & Boström, 2011). 

 

Ett förtydligande exempel på ett aktieprogram är ett som Skanska AB använt sig av 2008.               

Skanskas aktiesparprogram omfattar alla tillsvidareanställda inom företaget. De anställda         

erbjuds att köpa aktier i företaget för max 5% av sin baslön. Om de anställda har kvar sina                  

aktier under 3 års tid och fortfarande är anställda inom företaget tilldelas en ny aktie per var                 

fjärde som de tidigare haft. Har företaget dessutom uppnått vissa mål under en satt tidsram               

finns det möjlighet att få fler aktier beroende på hur många man har sen innan (Lundgren,                

2008).  

 

Genom ett aktieprogram med egen investering ser man till att deltagaren exponerar sig för en               

viss risk vilket är en förutsättning för den här typen av program. Genom ett aktivt risktagande                

tillkommer också incitamentet att arbeta för att påverka till det bättre. 2011 beslutades det om               

införande av olika incitamentsprogram i 55% av de börsnoterade bolagen på           

Stockholmsbörsens Large Cap. Av dessa program är majoriteten olika former av           

aktieprogram som är beskrivet ovan men där deltagaren gör en egen investering i så kallade               

sparaktier (Edhall & Boström, 2011).  
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3.3 Långsiktiga incitamentsprogram som styrinstrument 

3.3.1 Principal- Agentteorin 

Det finns många anledningar till att införa långsiktiga incitamentsprogram där principal-           

agentteorin anses vara den primära. Agentteorin fokuserar på separationen av ägandeskap och            

kontroll. De underliggande antagandena är att Cheferna (agent) inte alltid arbetar efter            

organisationens och ägarnas (principalens) bästa utan istället utefter sitt eget bästa (Pepper            

m.fl. 2013). Agentteorin är en av de mest applicerade och undersökta inom            

management-forskning eftersom den är applicerbar på många olika sätt (Zardkoohi m.fl.           

2015). Vi anser därför att de är ytterst relevant att ha i åtanke, men även att ha en förståelse                   

kring för att sedan kunna reflektera. dra kopplingar men även för att kunna förstå det               

empiriska resultatet på ett annat sätt. Principal- agent teorin kan uttryckas genom fem             

nyckel-antaganden. 

  

- Det första är att agentens handlingar kommer att påverka principalen och därför            

förväntar sig principalen att få något tillbaka av dessa handlingar. 

- Det andra antagandet bygger på att agenten har mer information och kunskap än             

principalen vilket hindrar principalen från att göra jobbet själv.  

- Det tredje antagandet menar på att agenten och principalen har olika preferenser.            

Agenten vill ha så mycket betalt som möjligt för så lite jobb som möjligt medan               

principalen vill ha så mycket avkastning som möjligt utan att betala agenten för             

mycket.  

- Det fjärde antagandet är att det är på principalens initiativ som ett kontrakt mellan              

principalen och agenten uppstår. Det är alltså principalen som bestämmer hur           

kontraktet mellan parterna ska se ut och därefter upp till agenten att acceptera eller              

neka.  

- Det femte och sista antagandet är att både agenten och principalen kan grunderna i              

processerna som agenten kommer att arbeta i. Däremot är det svårt för principalen att              

kunna hur mycket jobb agenten verkligen lägger ner. Principalen förväntas kunna           
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förstå resultaten och kan därför se hur agenten har arbetat och vilken ansträngning             

som har lagts ned (Quinn 2011). 

 

Principalen kan minimera olikheterna i parternas preferenser genom att införa          

incitamentsprogram. Genom att utforma program som grundar sig på prestationsmått för           

agenten så kommer agentens incitament att uppnå dessa mått öka. Därför ska dessa mått även               

spegla principalens intressen vilket resulterar i målkongruens mellan båda parter (Anthony           

m.fl. 2014). Enligt vår åsikt blir målkongruens en primär anledning för applicerande av             

incitamentsprogram varpå principal- agent teorin förklarar och ger en förståelse varför           

glappet mellan principalen och agenten uppstår. Även Quinn (2011) menar på att principalen             

kan motverka att denne samt organisationen tar skada genom att införa en form av kontrakt,               

alternativt belöningssystem som syftar till att få agenten att arbeta utefter principalens            

intressen. Relationen mellan betalning och prestation är tydlig. Ju större del av betalningen             

till agenten som är i form av incitamentsprogram ju mer kommer intressen mellan             

intressenterna och agenten att smälta samman (Pepper & Gore 2014). 

 

 

 

Figur 1: Principal Agent-teorin. Källa: Abdulla H, Valentine, N. 2009.  
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3.3.2 Incitamentsprogrammens olika roller 

Teori och forskning menar på att det finns ytterligare anledningar för införandet av             

långsiktiga incitamentsprogram. Eftersom alla organisationer ser olika ut med olika mål så            

anser vi därför att det är av stor vikt att bredda synsättet gällande varför företag kan använda                 

sig av dessa program. På samma sätt som företagen är olika anser vi att deras anledningar för                 

programmen även är det. Borg (2003) menar på att ur ett aktiebolags synpunkt kan fyra               

primära anledningar för att ett aktiebolag ska använda sig av långsiktiga incitamentsprogram            

utläsas.  

- Se till så att de anställda inte lämnar företaget. 

- Värva nya anställda till företaget. 

- Se till så att de anställda arbetar ännu mer effektivt och hårdare. 

- Se till så att de anställda har samma mål som aktieägarna.  

 

 

Sharma (2006) skriver i sin artikel om fördelarna kring att använda sig av aktiebaserade              

incitamentsprogram likt Borg (2003) men utvecklar vissa av dessa argument ytterligare.           

Genom långsiktiga incitamentsprogram integreras ägarnas och de anställdas mål vilket gör att            

de anställdas engagemang blir större. Att behöva arbeta över och ta större ansvar kommer att               

ses mer som naturligt eftersom det bildas en slags ägarskaps-kultur där de anställda ser sig               

själva som delägare. De anställda tenderar även att stanna längre med företaget på grund av               

att vissa av dessa program kräver att de som tar del av incitamentsprogrammen arbetar kvar               

på företaget för att sedan kunna få utdelning. Men även även för att incitamentsprogrammen              

är knutna till företagets underliggande aktier. Eftersom att värdeutveckling sker över tid            

bidrar de till att de anställda som är knutna till programmet stannar kvar för att kunna få ta del                   

av den potentiella värdeutvecklingen. Vissa anställda accepterar en lägre lön och inga            

bonusar för att istället få ta del av bolaget aktier på olika sätt, dessa vill då få utdelning på                   

tidigare förlorade inkomster. Vi anser att det här är viktigt att lyfta fram då ett               

incitamentsprogram skulle kunna vara en större attraktion för vissa om det utfärdande            

företaget inte har möjlighet att betala ut stora löner. 
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Core & Guay (2001) har i en studie undersökt anledningar till varför företag använder sig av                

långsiktiga incitamentsprogram till sina anställda samt i vilken utsträckning. Slutsatsen blev           

att företag använder programmen för att internt motivera, behålla och belöna de anställda             

vilket är i enlighet med de fyra anledningarna som Borg (2003) och Sharma (2006) tar upp                

ovan. Core & Guay (2001) menar även på att det finns ytterligare en anledning vilket är att                 

långsiktiga incitamentsprogram används för att motivera när företag inte har möjlighet att            

betala ut bonusar. Långsiktiga incitamentsprogram kan användas som en ersättning till           

bonusar när organisationer har en begränsad likviditet och investeringsbehov finns (Core &            

Guay 2001). När ett företag befinner sig i en miljö där externt kapital är dyrt är det                 

fördelaktigt för företaget att erbjuda de anställda aktieoptioner snarare än att betala ut             

bonusar. Det kan även vara ett alternativ att erbjuda medarbetarna att köpa konvertibla             

skuldebrev i företaget och på så sätt få in billigt kapital samtidigt som medarbetarna får               

utdelningar (Babenko m.fl. 2011). Vi anser att argumentet gällande att få in billigt kapital till               

bolaget är intressant. Detta för att det visar att incitamentsprogrammen kan ur företagets             

perspektiv användas som annat än det traditionella som grundar sig i medarbetaren.  

 

Målet med att använda långsiktiga incitamentsprogram måste grunda sig i ett flertal            

anledningar för det utfärdade företaget. Är exempelvis det enda målet med programmet att             

locka ny och kompetent personal är belöningar i form av högre lön ett lika bra alternativ.                

Eftersom aktierelaterade incitamentsprogram har en stark anknytning till den finansiella          

utvecklingen i företaget så antas den de anställda att vara mer lojala och prestera bättre då                

deras förmåner till viss del är direkt kopplat till de nedlagda arbetet (Borg 2003).              

Aktierelaterade incitamentsprogram skapar värde över lång tid, därför bidrar det till att de             

anställdas uppmärksamhet uppmuntras att fokusera på den långsiktiga värdeutvecklingen för          

hela organisationen samtidigt som de kan få betalt för tidigare prestationer (Chang m.fl.             

2015). Att ha en förståelse för att incitamentsprogrammen har ett underliggande värde som             

successivt ökar alternativt minskar tror vi är viktigt för att det ska uppfattas som motiverande               

hos mottagaren. 

 

Fang m.fl. (2015) har gjort en studie där man utvärderar effekten på kinesiska organisationer              

av aktierelaterade incitamentsprogram. Resultatet visade att organisationer som använder sig          

av olika aktierelaterade program presterar bättre än liknande verksamheter som inte använder            
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det. Undersökningen visar också att organisationer med en bra bolagsstyrning tillsammans           

med incitamentsprogram har en tendens att klara sig bättre genom kriser. Fang m.fl. (2015)              

menar ytterligare genom sin undersökning att aktierelaterade incitamentsprogram har en          

positiv effekt i att förhindra så kallade free-riders. Med freeriders menas personal som             

antingen utnyttjar företagets resurser för egen vinning, alternativt inte bidrar till företaget            

utan endast flyter med. Det här argumentet går i enlighet med Principal agent-teorin som              

förklaras tidigare. Avslutningsvis menar Fang m.fl. (2015) att de positiva effekterna av            

aktierelaterade incitamentsprogram är särskilt stor i organisationer utan inblandning från          

staten. 

 

Carberry (2012) har i en studie undersökt hur implementation av aktiebaserade           

incitamentsprogram i Indiska techbolag fungerar samt effekten av detta. Programmen har           

blivit allt vanliga i västvärlden men det finns väldigt få undersökningar om hur dessa tas emot                

i länder som är på uppgång med allt billigare arbetskraft. Resultatet av undersökningen visar              

att drivet bakom att faktiskt implementera incitamentsprogram grundar sig i vilken           

utsträckning de anställda förstår och har kunskap gällande aktier. Studien visar att de flesta av               

de Indiska medarbetarna inte ser något värde i aktierelaterade incitamentsprogram vilket har            

bidragit till att de som utformar olika belöningssystem väljer att inte ha med dessa. Carberry               

(2012) menar på att det är viktigt att de anställda behöver ha en bättre uppfattning om dessa                 

program och aktier för att de faktiskt ska fungera som ett incitament. Framtida forskning              

borde fokusera på hur institutionella kontexter faktiskt kan influera de anställdas syn på att              

äga aktier. Att mottagaren måste ha kunskap och förståelse för att det ska fungera som ett                

incitament anser vi vara en av grundpelarna för ett bra och fungerande program. 

3.3.3 Risker 

Ett aktierelaterat incitamentsprogram kan aldrig garanteras vara riskfritt eller förmånligt för           

de anställda och ledningen. Vi anser att det är viktigt för studien att lyfta fram de risker som                  

både anställda och företag kan stå inför vid användandet av aktierelaterade           

incitamentsprogram.  

 

Att ett incitamentsprogram ska vara fördelaktigt för de anställda krävs det att aktiekursens             

värdeutveckling ökar. Ett aktierelaterat incitamentsprogram är knutet till det utfärdande          
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bolagets aktiekurs, om kursutvecklingen går åt fel håll finns det inget värde i programmet.              

Har den anställde betalat in egna pengar för aktier alternativt accepterat en lägre lön för att få                 

aktier förlorar mottagaren om utvecklingen inte går åt rätt håll. Det här kan i sin tur bidra till                  

att programmet får motsatt effekt vilket leder till att de anställda inte alls arbetar för               

företagets bästa. Utifrån ett perspektiv där incitamentsprogrammen syftar på ledningen finns           

det även risker. Aktiekursen kan inte alltid påverkas av beslut gjorda av ledning och ledande               

chefer, utan påverkas även av exempelvis konjunktur. När ett programs avsikt är att motivera              

ledande befattningshavare men kursen ändå går ner av andra anledningar så blir            

incitamentsprogrammet meningslöst (Borg, 2003). Likväl som det är viktigt att kunna lyfta            

fram vad de medverkande och företaget kan tjäna på programmet så menar vi på att det även                 

är viktigt att se vad ett misslyckat incitamentsprogram skulle kunna leda till.  

 

Ur ett annat perspektiv har det visat sig att det finns fall då högre chefer har lyckats                 

manipulera aktiekursen på olika sätt för egen vinning. Genom att driva upp aktiekursen             

påverkas de själva positivt genom sitt ägande genom incitamentsprogrammen. Detta kan           

exempelvis handla om att hålla tillbaka tillbaka viss information som annars skulle påverka             

kursen negativt (Baker & Nofsinger 2012). Hannes & Tabbach (2013) menar på att det finns               

en tydlig koppling mellan belöningar kopplade till aktier och finansiell misrepresentation. Så            

fort en del av lönen är kopplat till aktiepriset finns risken att nyckelpersoner inom företaget               

försöker att skapa en missvisande bild i redovisningen med målet att öka värdet på företagets               

aktier. Hur stor risken är grundar sig dock i hur stort innehavet är hos personerna, vilket i sin                  

tur kan leda till ett försök att manipulera företagets finansiella ställning.  

 

Call m.fl. (2016) menar i sin undersökning även att incitamentsprogram baserade på aktier             

används av företag som är inblandade i bokföringsbrott och annan form av ekonomisk             

brottslighet. Genom att ge sina anställda aktier och optioner kommer de inte motsätta sig eller               

berätta om det som pågår i organisationen, risken för interna visselblåsare minskar samtidigt.             

Anledningen grundar sig i om de anställda själva finansiellt kan tjäna på att inte bry sig om                 

olagligheter som sker i verksamheten så är sannolikheten att de förblir tysta stor. Dock menar               

Call m.fl. (2016) på att om endast de högre cheferna får ta del av incitamentsprogram med                

mening att manipulera företagets finansiella ställning, och inte de anställda längre. Kommer            

det med sannolikt bidra till att det uppstår visselblåsare bland de anställda.  
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4. Empiri & Analys 
I följande kapitel presenteras empirin för studien. Företagen presenteras för sig, därefter            

följer en analys om varje enskilt företag där empirin jämförs med referensramen. Våra egna              

tankar och åsikter kommer inte vara med i analysdelarna utan kommer istället att             

presenteras i ett eget diskussionsavsnitt.  

4.1 Electra Gruppen 

Electra grundades i Kalmar 1949 där huvudkontoret fortfarande ligger kvar. Verksamheten           

har gått från att de första åren omsätta 250 000 SEK med fem anställda till att 2016 ha en                   

omsättning på ca 1,7 miljarder med 124 anställda. Företaget börsnoterades första juni 2009             

till ett pris på 34 SEK per aktie och när Stockholmsbörsen stängde 2017-11-29 handlades den               

för 65,5 SEK. Electra började med att sälja produkter inom hemelektronik och telekom men i               

takt med samhällets utveckling och marknadsförändringar har de utökat med fler           

affärsområden. Idag har Electra betydligt större produkt- och tjänsteerbjudande och levererar           

följande; varuförsörjning, tredjepartslogistik, redovisning, logistik, installationsservice,      

butiksdatasystem, etablerings verktyg och digital marknadsföring. Allt detta kan erbjudas i ett            

kedjekoncept. Företaget har under alla sina verksamma år visat vinst (Electra 2017). 

4.1.1 Electras incitamentsprogram 

Anneli Sjöstedt har jobbat i bolaget i 15 år, 10 år som CFO och personalchef samt 5 år som                   

VD & Koncernchef. Hon har varit direkt involverad i att utforma bolagets            

incitamentsprogram. Electra Gruppen införde 2015 ett långsiktigt incitamentsprogram som         

utgjordes av konvertibler. Programmet var endast riktat till ledningsgruppen och ett fåtal            

nyckelpersoner som ledningen ansåg vara extra viktiga för företaget. Konvertiblerna          

tecknades med en tidsram på 3 år med möjligheten att byta ut konvertiblerna mot aktier vid                

programmets slut. Sjöstedt berättade att aktiekursen ej uppnått den satta konverteringskursen           

och därmed kunde Electra Gruppen betala tillbaka kapitalet till de som ville alternativt lägga              

över samma belopp i det nya programmet. När incitamentsprogrammet löpte ut så bestämde             

Sjöstedt och ledningen gemensamt att de skulle starta ett nytt program med samma villkor              

samt med samma tidsram. Däremot skulle samtliga i företaget erbjudas att delta den här              
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gången. Det här var något som Sjöstedt jobbade hårt för att få igenom eftersom styrelsen               

initialt var emot detta. Då Electra strävar efter en “vi” känsla och att en del medarbetare blev                 

missnöjda när de inte fick möjlighet att delta i det förra programmet ville Sjöstedt den här                

gången inkludera alla som var intresserade. Electra är ett börsnoterat bolag men har             

fortfarande en familjär känsla, och även om det är en utmaning att behålla kulturen när               

företaget växer så är det något de jobbat för. Genom att inkludera alla så stärks den känslan.                 

Programmet är uppbyggt så att medarbetarna får köpa in sig eller låna ut pengar till företaget                

till en inköpskurs. Minimi Posten att köpa in sig på var ca 1000 kr. Om aktiekursen når                 

konverteringskursen så är det förmånligt för medarbetarna att byta ut konvertiblerna till aktier             

eftersom de erhåller aktier till ett billigare pris än vad de kostar att anskaffa dem på                

marknaden. Under tiden de har lånat ut pengarna erhåller de räntebetalningar till en ränta som               

är högre än marknadsräntan. Sjöstedt berättar att de visste redan innan programmet gjordes             

tillgängligt för de anställda att det var många som varken hade intresset eller pengarna att               

delta. Detta har inneburit att det är många som står utanför. För att det skulle bli fulltecknat så                  

har Sjöstedt köpt alla konvertibler som blev över då det inte ser bra ut om programmet inte                 

tecknas fullt ut. Hon menar även att det ger en bra signal utåt om hon äger en stor post                   

samtidigt som styrelsen kan räkna med att hon stannar kvar som VD i åtminstone tre år till                 

eftersom hon har ett stort engagemang i bolaget.  

4.1.2 Val av finansiellt instrument 

Varför är det just konvertibler som ligger till grund för incitamentsprogrammet? Enligt            

Sjöstedt så är konvertibler det finansiella instrument som innebär absolut minst risk för             

medarbetaren då pengarna betalas tillbaka om aktiekursen inte faller väl ut. Electra hade för              

ca tio år sedan ett optionsprogram vilket de som köpte in sig i förlorade pengar på då                 

företaget inte betalar tillbaka de pengarna. Nu anser Sjöstedt att det är bättre att ha ett                

program där innehavarna inte riskerar att förlora sina pengar, förutsatt att företaget inte går i               

konkurs, vilket i Electras fall inte ses som troligt då företaget inte har några skulder. Det                

innebär att motivet till använda konvertibler inte har något att göra med att företaget behöver               

få in kapital för att växa utan endast ses som en förmån och motivationsfaktor.  
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4.1.3 Incitamentsprogram som styrmedel 

Syftet med Electras långsiktiga incitamentsprogram är i huvudsak att knyta till sig ledningen             

vilket innebär att företaget sätts i en lugnare sits. Konvertiblerna är inte knutna till              

anställningen men har man som i Sjöstedt fall investerat närmare två miljoner kronor så finns               

det ett starkt intresse att vara kvar och jobba för att det långsiktiga incitamentsprogrammet              

skall ge så stor utdelning som möjligt. Ett underliggande mål är att få medarbetarna att jobba                

mot samma mål och behålla “vi” känslan. Även om utspädningen bland de anställda inte är så                

många fler så är det viktigt för kulturen. Det ska inte kännas som vi och de mellan                 

avdelningarna utan istället som ett enda bolag där alla är kollegor och jobbar ihop. Det är                

även ett sätt för ledningen att tydligt se vilka som verkligen tror på Electra och därmed ser sin                  

framtid i företaget baserat på om de tecknar konvertibler eller inte.  

 
En utmaninga har varit att presentera det långsiktiga incitamentsprogrammet för det anställda            

så att de blir inspirerade. Det skickades ut en övergripande presentation om konvertiblerna             

och fanns det ett intresse hos medarbetaren kunde man sätta sig med Electras CFO för att få                 

mer detaljer kring programmet. Medelåldern på Electra är ca 30 år och Sjöstedt menar att det                

då finns mycket annat som medarbetarna hellre lägger pengar på, till exempel bil, hus etc.               

Extra svårt är det för de som inte har det minsta intresse för ekonomi eller kunskap om aktier                  

och konvertibler vilket därmed bidrar till att det kan vara svårt att se meningen med att låsa                 

sina pengar i tre år. Företaget etablerade tidigt en kontakt med banken för att se huruvida de                 

kunde tänka sig att låna ut pengar till de anställda som ville ingå i incitamentsprogrammet.               

och Eftersom incitamentsprogrammet ger högre utdelningar än vad räntan för medarbetarens           

lån till banken är så finns möjligheten att låna ett belopp för att kunna göra en investering.  

4.1.4 Risker för företaget och medarbetaren 

Eftersom att Electra är skuldfritt så menar Sjöstedt på att det är svårt att se några tydliga                 

risker från företagets sida. De kan överleva i flera år även om bolaget gör minusresultat. Den                

enda risken företaget står inför är en ränterisk, skulle marknadsräntan ändras markant så             

skulle det bli dyrt för företaget men de skulle ändå klara av det. Även för medarbetaren är                 

risken minimal tack vare valet av finansiellt instrument. Enbart om företaget går i konkurs              
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inom kommande tre år förlorar innehavaren sina pengar och enligt Sjöstedt är den risken näst               

intill obefintlig.  

4.1.5 Analys av Electras incitamentsprogram 

Electras syftar till att bidra med flera olika aspekter. Den huvudsakliga funktionen med             

programmet är att knyta till sig ledningen för att sätta företaget i en trygg sits under                

kommande år, samtidigt som ett underliggande syfte är att få medarbetare att arbeta mot              

samma mål och behålla en ‘’vi-känsla’’. Det här kan direkt kopplas till att motverka Principal               

agent- teorin som Pepper m.fl. (2013) beskriver. Genom att konvertibel programmet ger en             

önskad effekt för de anställda baserat på att företaget går bra, så bildas målkongruens mellan               

båda parter likt det Anthony (2014) beskriver då båda parters intressen går ihop. Sjöstedt              

menar även hon genom ett stort ägande och delaktighet i incitamentsprogrammet försäkrar            

ledningen att hon kommer att vara kvar i företaget vilket är i enlighet med vad som är                 

beskrivet ovan. Inom Electra så ges alla anställda möjlighet att delta i            

incitamentsprogrammet. Att alla anställda inkluderas är en av de största förändringarna inom            

utformandet av incitamentsprogram de senaste åren (Poutsma m.fl. 2012). Sjöstedt har arbetat            

hårt för att alla ska inkluderas och grundar det på att Electra är ett företag med starkt familjär                  

känsla där alla ska inkluderas. Borg (2003) beskriver att det då bildas en känsla av               

delägarskap som i sin tur bidrar till att de medverkande känner ett större ansvar för företagets                

resultat.  

 

En utmaning gällande incitamentsprogrammet i Electra har enligt Sjöstedt varit att att            

presentera programmet så att fler ska gå med och bli intresserade. Det här menar hon dock                

kan bero på att att medelåldern är relativt låg vilket gör att de anställda hellre lägger pengar                 

på annat. Carberry (2012) menar i sin studie att det kan vara svårt att motivera med hjälp av                  

incitamentsprogram om de anställda varken har intresse eller kunskap kring aktier, resultatet            

blir isåfall att ett fåtal går med och programmet förlorar sin kraft. Det gäller därför att influera                 

de anställdas inställning till att äga aktier. Electra arbetar med att informerar om programmet              

genom en presentation och frivilliga möten. Borg (2003) menar på att om inte de              

underliggande aktierna inte stiger i värde kan ett incitamentsprogram kan programmet tappa            

sin funktion som incitament. Då Electras senaste konvertibelprogram inte uppnådde          

konverteringskursen kan det även finnas med som en anledning till det låga deltagandet.  
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Electras val att använda konvertibler grundar sig i att det är minst risk för de anställda.                

Konvertibler gör att de deltagande utsätter sig för mindre risk eftersom om inte             

konverteringskursen nås så betalas lånet tillbaka, de deltagande är således inte exponerade för             

aktieutvecklingen som på andra typer av program (Andersson & Bratteberg, 2000). Sjöstedt            

menar på att genom valet av konvertibler kan programmet ses som en förmån. Det här är i                 

enlighet med hur ett konvertibelprogram skulle kunna presenteras. Deltagarna har möjlighet           

att göra en vinst genom att gå med men inte en förlust således inte företaget går i konkurs. I                   

Electras fall är den enligt Sjöstedt nästan obefintlig då företaget är lönsamt och står utan               

skulder.  

4.2 Vitec Software Group 

Vitec grundades 1985 av Olov Sandberg och Lars Stenlund när de på hobbynivå utvecklade              

en programvara för energiuppföljning till fastighetsbolag. Idag har Vitec ca 600 anställda            

över hela norden och redovisade i sin senaste rapport 2016 en omsättning på 675 miljoner               

kronor. Huvudkontoret och majoriteten av koncernledningen finns i Umeå men bolaget har            

kontor över hela norden. Vitec börsnoterades 1999 på Aktietorget men handlas numera på             

Stockholmsbörsen Mid Cap aktiekursen låg vid börsens stängning 2017-12-07 på 87.25 SEK            

per aktie. Vitec är ett företag som utvecklar programvaror i olika branscher. Organisationen             

är uppdelad i olika affärsområden och verkar inom bygg & fastighet, energi, finans &              

försäkring, fastighetsmäklare, fordon och verkstad samt utbildning. Vitecs tillväxt sker till           

stor del av att förvärva och förädla nya bolag och koncernen består idag av ca 30 bolag                 

(Vitec, 2017).  

4.2.1 Vitecs incitamentsprogram 

Patrik Fransson har rollen som Vice President of Operations & Inverstor Relations Officer på              

Vitec Software vilket innebär att han har två olika roller. I rollen som Investor Relations               

Officer kommunicerar han mot marknaden, analytiker och aktieägare samt ser till att            

företaget jobbar efter börsens regelverk. Den andra är en mer operativ roll i koncernen där ett                

antal bolag rapporterar till Fransson. Vitec använder sig av ett incitamentsprogram med            

konvertibler som finansiellt instrument. Bolaget har haft detta program tidigare och denna            
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löpperiod utgör den nionde omgången. Fransson berättar att idén med          

incitamentsprogrammet är att det skall skapa ett engagemang hos medarbetarna samtidigt           

som det är ett enkelt sätt för de anställda att bli delägare i Vitec. Programmet är tillgängligt                 

för samtliga på företaget som har en fast anställning och det är helt frivilligt att gå med. För                  

att gå med i programmet krävs en investering på minst 10 000 SEK och maxbeloppet är 250                 

000 SEK per person. Medarbetaren investerar i block om 10 000 SEK vilket innebär att steget                

efter 10 000 SEK är 20 000 SEK och så fortsätter det. Alla på bolaget har exakt samma                  

rättigheter gällande incitamentsprogrammet och det finns ingen som har möjlighet att teckna            

mer än 250 000 SEK. Programmet sträcker sig över tre år där medarbetaren kan välja att                

konvertera sina konvertibla skuldebrev till aktier vilket är förmånligt om de når            

konverteringskursen vid programmets slut. Programmet är inte knutet till anställningen men           

däremot så måste deltagaren ha en fast anställning för att kunna teckna konvertiblerna. Skulle              

medarbetaren avsluta sin anställning eller gå i pension så får denne behålla sina konvertibler              

men har däremot inte möjlighet att teckna nya vid nästa period.  

4.2.2 Val av finansiellt instrument 

Fransson berättar att man sett över olika alternativ vid val av finansiellt instrument. De har               

tittat på optioner och att medarbetaren skall kunna köpa aktier direkt men han anser att               

konvertibler är det bästa valet utifrån medarbetarnas perspektiv. Det finns en viss risk med              

allt men genom att använda konvertibla skuldebrev så minimeras risken för medarbetaren            

eftersom att de är garanterade sina pengar tillbaka om aktiekursen inte når            

konverteringskursen som är satt i avtalet. Skulle de istället använda sig av optioner och aktier               

och dessa inte skulle nå den satta kursen så faller optionerna ut och bli värdelösa.  

4.2.3 Incitamentsprogram som styrmedel 

Vitec delar inte ut några bonusar till de anställda när de uppnår olika mål utan det här är det                   

enda incitamentsprogrammet som företaget har. Fransson anser inte att det bidrar till            

styrningen kortsiktigt men han berättar att Vitec tänker långsiktigt varpå de hoppas att detta              

program skall skapa ett större engagemang hos de anställda. Detta när de anställda har ett               

delägarskap i företaget gentemot om de inte skulle ha det. Det är ett mjukt styrmedel och det                 

är svårt att mäta huruvida det faktiskt påverkar styrningen och motiverar den anställde i sitt               
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dagliga jobb. Samtidigt så berättar Fransson att de som har varit med alla nio gånger idag har                 

mycket aktier och är väldigt måna om hur bolaget utvecklas. Han tror att de följer företaget                

på ett annat sätt. I och med att Vitec är uppdelat i åtta olika affärsområden så kan det lätt bli                    

att fokuset endast ligger i den avdelningen eller det land som man jobbar i, men genom att de                  

nu är delägare i bolaget så skapar det ett större engagemang i alla olika affärsområdena samt i                 

alla olika länder eftersom de i slutändan tillsammans påverkar aktiekursen.  

 

Fransson berättar att det kan vara svårt för alla medarbetare att förstå sig på programmet och                

därför motiveras av det, men i och med att detta är nionde gången Vitec har programmet så                 

har de lärt sig mer och mer. Tydlig information om konvertibelprogrammet finns på Vitecs              

intranät. Så fort de får nya frågor angående programmet så lägger de upp svaren vilket gör det                 

möjligt för varje individ att själv sätta sig och läsa på. De har även besökt alla Vitecs kontor                  

och haft en presentation av programmet, vad de innebär samt att de har haft två stora                

Skypemöten som de anställda har kunnat vara med på om de missade presentationen. Denna              

omgång så är det totalt ca 20% i hela koncernen som har tecknat sig för programmet om man                  

tittar på de anställda i Sverige så är det ca 47%. Fransson berättar att detta kan bero på att det                    

inte riktigt är lika förmånligt i de andra länderna på grund av andra skatteregler.  

4.2.4 Risker för företaget och medarbetaren 

En risk som Fransson påpekar är att incitamentsprogrammet kan i vissa fall upplevas som              

omotiverade i fall företaget eller en enhet gör en dålig affär som påverkar aktiekursen              

negativt. Medarbetaren kan då känna att programmet inte kommer att vara lönsamt i längden              

vilket även motiverar valet till att använda just konvertibler. Genom att använda konvertibler             

så går inte innehavarens pengar i spillo utan återbetalas med ränta. Detta förutsatt att företaget               

inte går i konkurs. Skulle företaget få det riktigt tufft så kan medarbetaren dock gå miste om                 

räntebetalningar. Vitec ser även en potentiell risk i hur programmen utformas. Skulle till             

exempel vissa medarbetare exluderas eller att en medarbetares position eller ställning inom            

företaget skulle innebära en högre teckningsrätt så skulle det kunna skapa missnöje hos de              

anställda. Genom att erbjuda exakt samma villkor och inkludera alla fast anställda så har              

denna risk elimineras.   
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4.2.5 Analys av Vitecs incitamentsprogram 

Vitecs incitamentsprogram är likt Electras baserat på konvertibler. Fransson menar på att            

syftet med programmet är att det ska bidra till långsiktigt engagemang hos de anställda samt               

att det är ett enkelt sätt för dem att kunna bli delägare i företaget. Att det ska bidra till ökat                    

engagemang kan kopplas till att motverka agent teorin som beskrivs av flera författare bland              

andra Pepper m.fl (2013) som talar om att cheferna inte alltid arbetar utefter företagets bästa               

utan mer efter sina egna preferenser. Zardkoohi m.fl. (2015) menar på att agentteorin är              

applicerbar på många olika sätt vilket gör att vi menar på att samma sak även gäller de                 

anställda utan chefsroller. På så sätt gäller samma sak för att motverka agent teorin hos de                

anställda. Anthony m.fl. (2014) skriver att genom att införa incitamentsprogram som gör att             

parternas preferenser kopplas samman bidrar det till målkongruens för de inblandade. Det här             

kan kopplas till de syfte som Fransson beskriver att deras konvertibelprogram ska ha.             

Programmet uppmanar även till att bli delägare i Vitec vilket är i enlighet med vad Sharma                

(2006) menar till då det bildas en form av ägarskapskultur där de anställda tenderar att ta                

större ansvar eftersom de ser sig själva som delägare.  

 

Fransson beskriver att de haft programmet i nio år och de som varit med under en längre tid                  

har tjänat ihop en del och är väldigt måna om hur företaget utvecklas. Det här visar på att det                   

har den effekt som Chang m.fl (2015) beskriver där de anställda uppmuntras att fokusera på               

företagets långsiktiga värdeutveckling. Vitecs val av konvertibler gör dock inte att           

programmet anställda låser sig till sin anställning eftersom de fortfarande kan lösa ut sina              

konvertibler även om de avslutat sin anställning. Borg (2003) menar på att det här kan vara                

en av bolagets anledningar till att införa långsiktiga incitamentsprogram. Det här kan dock             

ses som ett aktivt val av Vitec eftersom de olika finansiella instrumenten har olika              

egenskaper. Exempelvis menar Fransson på att ett av motiven för att just välja Konvertibler              

är för det är minst risk för de anställda. Det här är något som Andersson & Bratteberg (2000)                  

även menar på. Konvertibler ger en större säkerhet eftersom att om inte konverteringskursen             

nås, betalas investeringen tillbaka till de medverkande. Dock skulle detta samtidigt kunna            

bidra till att de anställda känner sig så säkra så att de känner att de inte behöver anstränga sig                   

för det har möjligheten att få tillbaka sina pengar ändå. Fransson beskriver även att det kan                

vara svårt för medarbetare att förstå sig på incitamentsprogram. Incitamentsprogram kan ses            
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som väldigt komplexa för personer utan intresse eller kunskap om aktier. Det här beskriver              

även Carberry (2012) i sin studie. Aktierelaterade incitamentsprogram tappar sitt värde om de             

anställda inte förstår sig på dem. Fransson berättar att Vitec arbetar med att tydligt informera               

om programmet genom möten och samtidigt lägga upp information kontinuerligt. Detta kan            

ses som ett sätt att försöka motverka det Carberry (2012) beskriver i sin studie.  

4.3 ReadSoft 

Readsoft grundades år 1991 av två studenter på Linköpings universitet vid namn Lars             

Appelstål och Jan Andersson. Under hela 90-talet så växte företaget med ca 70% per år och                

fick en uppsving av IT-bubblan år 2000. Efter det fortsatte företaget att växa fast i lite                

långsammare takt. Företaget blev år 2014 uppköpt av Lexmark. ReadSofts huvudkontoret låg            

i Helsingborg och bolaget var noterat på NASDAQ OMX - Stockholm Small Cap. Bolaget              

verksammade år 2014 i 17 länder på fem kontinenter och hade drygt 670 medarbetare med en                

omsättning på ca 800 miljoner kronor. ReadSoft var ett programvarubolag som utvecklade-            

och blev den världsledande leverantören av programvara för dokumentautomation. ReadSofts          

programvara gjorde det möjligt för företag att automatisera sina dokumentprocesser som           

fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering och E-fakturering mm. Med hjälp av         

deras programvara fick användaren en ökad kontroll över sin dokumenthantering samtidigt           

som hanteringen blev billigare och snabbare.  

4.3.1 ReadSofts incitamentsprogram 

ReadSoft införde sitt första långsiktiga incitamentsprogram i ett väldigt tidigt skede. När            

företaget endast hade 10 medarbetare så erbjöds de anställda att köpa aktier från grundarna              

till ett bra pris. Denna typ av incitamentsprogram fungerar bra när företaget befinner sig i en                

start-up fas för att få med sig de tidiga anställda för att få de att känna att de får ta del av                      

framgången och att deras insatser spelar väldigt stor roll. Det fanns inga speciella villkor              

kring förvärvet av aktierna och inga advokater var inblandade. Eftersom de var så få i               

företaget och de på den tiden inte var så kunniga så ville de göra det så enkelt som möjligt                   

samt slippa betala advokatavgifter. Ett handslag fick räcka och det visade sig att nästan alla               

10 jobbade kvar i bolaget i minst 10 år. 
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En bit in på 90-talet så hade ReadSoft grundat ett antal dotterbolag men var inte ännu publikt                 

listade, därför införde de ett köpoptionsprogram. Programmet var riktat till samtliga anställda            

och kördes i två omgångar. Det första programmet hade en löptid på fem år och det andra                 

hade en löptid på tre år. Programmet utgjordes av ca 5% av bolagets aktier och programmen                

var väldigt lyckade. Hur mycket den anställde fick teckna sig för varierade beroende på              

vilken position man hade i företaget. Det fanns tre olika nivåer där de viktigaste personerna i                

bolaget hade rätt att teckna de största posterna. 

  

När ReadSoft blev börsnoterade så fortsatte företaget med långsiktiga incitamentsprogram          

men gick då över till konvertibler som finansiellt instrument. Anledningen till att de bytte till               

konvertibler var på grund av det var mest skattemässigt gynnsamt. Den här gången riktades              

programmet endast till ca 20-25 nyckelpersoner i företaget. Löptiden var tre år och             

programmet förnyades fem gånger vilket innebär att ReadSoft hade programmet i 18 år. Hur              

stort belopp man fick teckna sig för grundade sig i vilken position medarbetaren hade. Likt               

köpoptionsprogrammet så fanns det tre olika nivåer där den anställda kunde teckna sig för              

hela beloppet, 50% av beloppet eller 25% av beloppet. Programmen såg i stor sett likadana ut                

varje år. Slutkurserna justerades såklart och deltagarna var inte alltid samma. Vissa föll bort              

medan det tillkom en del nya personer. Av dessa sex omgångar så nådde programmet              

konverteringskursen fyra gånger. Den sista omgången innan de blev uppköpta var           

incitamentsprogrammet en oerhört bra affär för de som var med. Konverteringskursen låg på             

ca 24-26 kronor och slutkursen när de blev uppköpta hamnade på 57 kronor. När detta               

program infördes så hade bolaget en kontakt med banken och ordnat så att de anställda blev                

beviljade att ta ett lån från banken med en räntekostnad som matchade den ränteintäkten de               

skulle erhålla från konvertibelprogrammet. Förutsatt att den anställda hade tagit ett lån för att              

ingå i programmet så erhölls ingen räntevinst utan motivationen utgjordes av att aktierna             

skulle nå konverteringskursen.  

4.3.2 Val av finansiella instrument 

Köpoptioner passar bra när det är ett onoterat bolag då man kan sätta värdet på aktierna lite                 

som man vill. ReadSoft hade då möjlighet att själva räkna ut och motivera ett värde på                

bolagets aktier och då fanns det mer svängrum att erbjuda billigare optioner. Företaget             

använde sig av black and schools formeln för att räkna ut ett värde på optionerna vilket anses                 
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som allmänt accepterat. Detta för att slippa negativa skatteeffekter som kan uppstå om man              

säljer optionerna för billigt. Konvertiblerna var mest förmånliga när de var börsnoterade på             

grund av att det fanns ett marknadspris på aktierna. Det innebär att företaget inte kan få ner                 

priset på optionerna på samma sätt som de kunde när de var onoterade. Appelstål berättar att                

det bästa alternativen för företaget troligtvis hade varit att använda personaloptioner då            

programmet och deltagandet då hade varit knutet till anställningen, men idag är de inte              

gynnsamma för den anställda rent skattemässigt vilket förklarar varför de inte användes. De             

försökte hela tiden utforma program som skulle skapa så mycket engagemang från den             

anställda som möjligt och då måste det vara förmånligt för båda parter.  

4.3.3 Incitamentsprogram som styrmedel 

Appelstål berättar att syftet med incitamentsprogrammen var att höja medarbetarens          

engagemang i företaget och på så sätt få dem att känna sig mer delaktiga, det skall få alla att                   

jobba åt samma håll. En annan aspekt var att det fick medarbetarna att stanna kvar även om                 

de kunde få högre lön någon annanstans. Appelstål tror att alla dessa program fungerar men               

endast om man jobbar med andra aktiviteter samtidigt. Det är viktigt att jobba mycket med               

intern information och vara transparent mot de anställda. Om programmet inte kombineras            

med tydlig information så kan det vara svårt att se kopplingen mellan programmet och              

deltagarens arbetsinsats och det kan uppfattas som någon form av förmån eller bonus. 

  

För att deltagarna ska bli motiverade så måste de känna sig inkluderade och känna att det är                 

högt i tak. De måste känna att de har möjlighet att påverka och för att göra det så är det                    

viktigt att de får insyn i företagets ekonomi och framtidsplaner. Det blir inte någon större               

effekt om medarbetaren får köpa konvertibler och sedan jobba på precis som vanligt för att               

vid programmets slut se om det blev lönsamt. Deltagaren måste kunna känna att den på ett                

tydligt sätt kan bidra till att programmet blir lönsamt och det krävs att finns en hel del                 

utrymme för att i sin roll ta egna beslut. Appelstål tror att om företaget har en målbild så vill                   

deltagarna ta beslut som går i linje med vad som är bäst för företaget och inte bara för att bara                    

tänka på sitt eget bästa. Det ska bidra till att deltagaren ser företagets bästa även som sitt eget                  

bästa. ReadSoft lyckades mycket tack vare sina incitamentsprogram behålla personal även           

vid tuffa tider trots att personalen kanske erbjöds en högre lön på ett annat företag. Det                

resulterade i att ReadSoft hade en väldigt låg personalomsättning på de nyckelpersoner som             
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de ville behålla. Appelstål ser långsiktiga incitamentsprogram som ett väldigt användbart           

styrmedel om det används i kombination med andra aktiviteter.  

  

När de skulle införa köpoptionsprogrammet så var det riktat till samtliga på företaget. Det var               

då viktigt att de anställda förstod hur programmet fungerade. De hade ett internt             

informationsmöte där de berättade om programmet och förklarade hur det fungerade, vad de             

köper när de betalar för en option och hur det kan vara en bra affär. Vid införandet av                  

konvertiblerna så var det annorlunda. Eftersom det endast var nyckelpersoner som i högre             

utsträckning hade större kunskap om ekonomi så behövdes inte samma typ av presentation.             

ReadSoft var nu börsnoterat och då blev det hela mer komplicerat. Advokater skrev långa              

texter och programmet skulle godkännas på bolagsstämman vilket också var den           

informationen som gick ut. Hade deltagarna några frågor för att få en större förståelse för               

konvertibelprogrammet så var de välkomna att ställa dem. 

4.3.4 Risker för företaget och medarbetaren 

Risken med långsiktiga incitamentsprogram kan vara att de upplevs som omotiverande om de             

inte faller väl ut och når sina konverteringskurser. ReadSofts program var väldigt lyckade och              

det var endast vid två tillfällen aktiekursen ej lyckades nå konverteringskursen. Skulle det             

vara så att detta var fallet vid majoriteten av tillfällena så skulle det troligtvis vara bättre att                 

inte ha dessa program överhuvudtaget eftersom det endast skulle bli omotiverade. Vilket kan             

bidra till att medarbetarna kan tappa tron på bolaget. Appelstål såg inga legala eller              

ekonomiska risker utan det var känslan hos medarbetarna som kunde svaja vid sämre resultat. 

4.3.5 Analys Readsoft 

Readsoft har har haft olika program under de olika faser som bolaget befann sig i. Det första                 

programmet syftade till att de att de tio medarbetarna fick köpa aktier till ett bra pris av                 

grundarna. De skulle bidra till att de anställda kunde få ta del av företagets framgång men                

även för att behålla personalen. Borg (2003) menar på att det här kan är en av de primära                  

anledningarna för att använda sig av aktierelaterade program. Det visade sig senare att många              

av de som tagit del av aktieköpet i Readsoft även arbetade kvar efter 10 år. Det andra                 

programmet som användes var köpoptioner. Programmet riktade sig till alla anställda och här             
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menade Appelstål på att det var av stor vikt att medarbetarna förstod sig på programmet.               

Detta innebar att man hade informationsmöten och tydligt förklarade hur det fungerade.            

Studien gjord av Carberry (2012) belyser detta och förklarar vikten av att de medverkande              

förstår sig på programmet för att det ska fungera som ett incitament. Valet av att använda sig                 

av köpoptioner baserades på att detta var mest skattemässigt gynnsamt eftersom att bolaget             

under den tiden inte var noterat.  

 

Efter notering gick Readsoft över till att använda sig av konvertibler vilket var det mest               

förmånliga under fasen företaget befann sig i just då. Den här gången riktade sig programmet               

till 20-25 nyckelpersoner inom företaget. Konvertibelprogrammet blev väldigt lyckade vilket          

gör att det blir en bra affär för de inblandade. Readsoft lyckades behålla anställda trots att de                 

kunde ha fått högre lön någon annanstans. Det här kan kopplas till vad Sharma (2006) skriver                

i sin artikel. Vissa anställda kan tycka det är okej samt gå med på en lägre lön för att istället                    

få ta del av företagets värdeutveckling på andra sätt, och i det här fallet då genom                

konvertibler.  

 

Genomgående syfte för alla program berättar Appelstål har varit att öka medarbetarnas            

engagemang i företaget samt få dem att känna sig mer delaktiga. Men även att kunna               

attrahera och behålla personal trots att de skulle kunna få lägre lön någon annanstans. Även i                

Readsofts syfte kan man likt de föregående företagen knyta engagemanget och delaktigheten            

till att motverka principal- agent teorin som Pepper m.fl (2013) beskriver. Det är även enligt               

borg (2003) som talar för att incitamentsprogram används för att behålla, attrahera samt se till               

så att de anställda arbetar mot samma mål som ägarna. Readsoft har lyckats haft en väldigt                

låg personalomsättning på de positioner de velat haft kvar personal. En anledning till detta              

skulle kunna beskrivas enligt vad Sharma (2006) antyder. För att kunna ta del av              

incitamentsprogram kräver det att de anställda arbetar kvar eftersom att programmen är            

knutna till underliggande värdeutveckling över tid. Även Chang m.fl (2015) menar på att de              

anställdas uppmärksamhet riktas mot att fokusera på den långsiktiga värdeutvecklingen för           

hela organisationen. Appelstål menar på att incitamentsprogram fungerar om man arbetar           

tillsammans med andra aktiviteter samtidigt, de anställda måste känna sig delaktiga och att de              

har möjlighet att påverka vilken i sin tur kommer att bidra att de arbetar efter företagets bästa.                 

Kopplingen till Sharma (2006) blir här väldigt tydligt då Sharma menar på att             
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Incitamentsprogrammen kommer bidra till att ägarnas och de anställdas intressen integreras,           

där de anställda ser sig själva som delägare och naturligt kommer att ta större ansvar och                

arbeta mer.  

4.4 Saab Group - Defence and Security 

Saab grundades år 1937 med uppdraget att förse Sverige med militära flygplan. Målet var att               

upprätthålla den nationella säkerheten samt Sveriges suveränitet under en period som           

kantades av osäkerhet i och med andra världskriget. Saab är ett högteknologiskt företag som              

erbjuder tjänster, produkter och lösningar inom militärt försvar och samhällssäkerhet.          

Företaget har idag ca 15 000 anställda över hela världen uppdelat i sex affärsområden.              

Aeronautics som utvecklar civil och militär flygteknik, bland annat Stridsflygplanet JAS 39            

Gripen. Dynamics som utvecklar markbaserade vapen, missilsystem och torpeder.         

Surveillance som utvecklar radarteknik, elektronisk krigsföring samt olika datasystem.         

Support and Services som erbjuder kostnadseffektivt och tillförlitlig service för alla saabs            

marknader. Industrial products and services som utvecklar idéer utanför Saabs          

kärnverksamhet samt det sista affärsområdet vilket är Kockums som utvecklar marina system            

och farkoster som bland annat ubåtar. Saab är noterat på Stockholmsbörsen Large Cap och              

hade 2016 en omsättning på 28 miljarder (saabgroup, 2017). Aktien handlades vid börsens             

stängning 18-12-2017 till 408.80 SEK per aktie.  

4.4.1 Saabs incitamentsprogram 
Tommy Sangré har rollen som Head of Compensation and Benefits, Group functions på Saab              

AB. Han har en direkt knytning till utformande och hanterandet av de långsiktiga             

incitamentsprogram som saab använder sig av. Sangré berättar att Saab erbjuder idag tre             

stycken aktiesparprogram som skiljer sig lite åt samt riktar sig till olika typer av anställningar               

inom företaget. Sedan 2007 erbjuds alla tillsvidareanställda i Sverige, samt          

tillsvidareanställda i ytterligare 18 länder där Saab har mer än 50 anställda, ett frivilligt              

aktiesparprogram. Programmet är utformat på så sätt att det dras 1-5% av de anställdas              

månadslön som det sedan köps b-aktier på Stockholmsbörsen för. Behåller sedan de            

medverkande sina aktier under tre år efter att de investerats samt är fortsatt anställda inom               
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Saab-koncernen så tilldelas de motsvarande investerade aktier vederlagsfritt. Har en          

medarbetare 100 sparaktier så tilldelas denne ytterligare 100 matchningsaktier.  

Det andra programmet startade 2008 och är ett prestationsbaserat aktiesparprogram men som            

även deltar i det vanliga aktiesparprogrammet. Detta incitamentsprogram erbjuds till ledande           

befattningshavare och andra nyckelpersoner inom företaget. Av de medverkande dras 2-7,5%           

av månadslönen som det sedan likt det första programmet köps b-aktier för. Sedan beroende              

på vilken kategori de medverkande tillhör är de berättigade till 2-7 prestationsaktier för varje              

investerad aktie. Detta förutsatt att aktierna har behållits under tre år samt att de medverkande               

fortfarande är anställda inom företaget. Antalet prestationsaktier är kopplade till tre av            

varandra oberoende mål för en ettårig prestationsperiod. Dessa mål är organisk           

försäljningstillväxt, rörelsemarginal efter avskrivningar samt fritt kassaflöde.  

 

Det tredje incitamentsprogrammet startades 2017 och kallas för aktiesparprogram särskilda          

projekt. Detta erbjuds till nyckelpersoner, högst 45 st som ett komplement till det             

prestationsbaserade aktiesparprogrammet. Det här kräver ingen egen investering likt de två           

andra programmen utan grundar sig i en tilldelning av prestationsbaserade aktier motsvarande            

en viss procent av kontant baslön under ett räkenskapsår. Likt de andra programmen krävs att               

anställningen kvarstår under tre år samt att prestationsmålen uppnås. Målen består av åtta             

likaviktade prestationsmål under ett specifikt räkenskapsår. Sangré berättar att i Saabs           

orderstock finns ett antal särskilda projekt med viktiga milstolpar. Utförande av dessa projekt             

samt måluppfyllelse är av stor vikt vilket innebär att det kommer vara några av Saabs stora                

utmaningar kommande år.  

4.4.2 Val av finansiellt instrument 

Sangré berättar att Saab för många år sedan har använt sig av konvertibelprogram men sedan               

länge gått ifrån det. Idag består deras incitamentsprogram istället av aktiesparprogram där            

sparaktierna sedan har möjlighet att matchas mot matchning- och prestationsaktier.  

4.4.3 Incitamentsprogram som styrmedel.  

Sangré menar på att syftet med Saabs incitamentsprogram är att det ska bidra till att de                

anställda fortsatt ska ha ett långsiktigt engagemang i företaget. Fortsatt goda prestationer men             
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även att det ska öka attraktiviteten hos koncernen som arbetsgivare. Eftersom           

incitamentsprogrammet innebär att de medverkande gör en egen insats bidrar det till att man              

även exponeras för en viss risk, den här risken medför dock en möjlighet. Det här har                

uppfattats som mer direkt styrande men skapar även ett intresse hos de anställda för Saabs               

ekonomi och affärer. Sangré berättar att intresset för att delta i incitamentsprogrammen            

ständigt ökar och idag är det ca 6000 medarbetare som är anknutna till programmet vilket               

motsvarar 38% av de anställda. Sangré berättar även att i branschen de verkar i passar de                

bättre med långsiktiga incitamentsprogram snarare än olika bonussystem varpå bonusar har           

tagits bort helt i företaget från 2011 och ersatts med långsiktiga program.  

 

När programmet presenteras för de anställda skickas det två gånger per år ut inbjudan. Det               

finns även övergripande information i företagets egna förmånsportal. Det finns även           

information på hemsidan gällande anmälningsomgångar, förändringar samt matchningar. De         

anställda har sedan även tillgång till en webbportal där de kan se sina köpta och matchade                

aktier. Härifrån kan man även sälja direkt om man vill det alternativt flytta över aktierna till                

sina personliga aktiedepåer hos sin bank.  

4.4.4 Risker 

Sangré menar på att det alltid finns risker. Ur företagets synpunkt innebär dessa program en               

kostnad eftersom företaget behöver köpa tillbaka aktier som sedan ska delas ut som             

matchningsaktier. Däremot anser Sangré att det ger mer tillbaka till företaget i form av              

prestation, engagemang, intresse och attraktivitet. Ur de anställdas perspektiv finns det alltid            

en risk förenat med köp av värdepapper. Kursutvecklingen på Saabs aktie sedan starten av              

incitamentsprogrammen har dock varit från ca 80 SEK till 405 SEK idag vilket innebär en               

mycket positiv aspekt.  

4.4.5 Analys Saab Group 

Saab har nu i över tio år använt sig av långsiktiga incitamentsprogram. Typen av program               

som används grundar sig i de så kallade aktiesparprogrammen. Även i Saabs fall likt de               

tidigare företagen är en av huvudanledningarna till programmet att de anställda ska ha ett              

fortsatt långsiktigt engagemang i företaget. Även i detta fall kan det knytas till att motverka               
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ett potentiellt principal- agent problem som Pepper m.fl. (2013) beskriver det. Anthony m.fl.             

(2014) menar på att genom ett incitamentsprogram kan de anställdas intressen peka åt samma              

håll som ägarna och ledningen vilket således leder till målkongruens, varpå det i det här fallet                

bidrar till en av Saabs huvudanledningar till att använda sig av ett incitamentsprogram.             

Sangré berättar att Saab sedan 2011 helt har tagit bort bonussystem och endast använder sig               

av långsiktiga incitamentsprogram eftersom de passar bättre i den branschen som företaget            

verkar i då det långsiktiga är av stor vikt. Sharma (2006) beskriver detta då              

värdeutvecklingen i sker över tid så bidrar det också till ett långsiktigt tänk och arbete snarare                

än vid användning av bonusar då det kan finnas tendenser till att arbetet blir mer kortsiktigt. 

 

En av de stora skillnaderna mellan de incitamentsprogrammen vi tagit upp i företagen som              

beskrivits innan och aktiesparprogrammet som Saab använder sig av är risken för            

medarbetaren. De tidigare programmen som exempelvis har varit konvertibler är det väldigt            

svårt för de anställda att förlora pengarna eftersom inköpen inte direkt sker i aktier och den                

anställde får tillbaka pengarna om inte programmet uppnår konverteringskursen. I          

aktiesparprogrammet som saab använder sig av sker inköpen direkt i så kallade sparaktier             

vilket medför att de anställda är exponerade för kursutvecklingen på ett annat sätt. Sangré              

menar på att den här risken dock medför en större möjlighet samt att det har uppfattats som                 

mer direkt styrande och skapar ett större intresse hos de anställda för Saabs ekonomi och               

affärer. Det här får stöd av Edhall & Boström (2011) som menar att en viss typ av exponering                  

hos deltagaren är en förutsättning för aktiesparprogram. När de medverkande aktivt sätter sig             

i en risk uppstår också större incitament för att påverka till de bättre. Det skulle kunna                

förklaras som större risk mer incitament.  

 

Sangré berättar att programmet förutom de tidigare nämnda anledningarna ska öka           

attraktiviteten hos Saab som arbetsgivare. Det här stämmer överens med vad Borg (2003)             

menar på är en av huvudanledningarna för att företag använder sig av långsiktiga             

incitamentsprogram. En annan anledning som kan kopplas till Borg (2003) är att de anställda              

inte lämnar företaget. Saabs aktiesparprogram löper tre år i taget. För att kunna få ta del av                 

utdelningen av aktier från programmet krävs de att de medverkande fortfarande är anställda i              

företaget. Sharma (2006) menar på att det här bidrar till att de anställda tenderar att arbeta                
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längre för samma företag eftersom de vill kunna ta del av utdelningen från             

incitamentsprogrammen.  

 

Saab har variation kring sina aktiesparprogram då de använder sig av ett för alla anställda, ett                

för befattningshavare samt ett för projekt som syftar till att nå milstolparna i de olika               

projekten som det arbetas med. De olika programmen har olika förutsättningar men skillnader             

i inköp och tilldelning av spar och prestationsaktier. Att alla de anställda omfattas i något slag                

är något som Poutsma m.fl. (2012) menar på har blivit allt vanligare de senaste åren. Call                

m.fl. (2016) menar även på att genom att inkludera alla de anställda minskar företaget risken               

att det skulle uppstå interna visselblåsare i företaget.  

4.5 Cloetta 

Cloetta grundades år 1862 i Köpenhamn av de tre schweiziska bröderna Nutin, Bernard och              

Christoffer Cloetta. Först 1873 etablerade de sig i Sverige med sin första chokladfabrik som              

låg i Malmö. Cloetta-koncernen har idag ca 2600 anställda i 14 länder och bolaget är ledande                

inom konfektyr och choklad i Norden och Holland. Företaget har flera kända varumärken där              

bland andra Malaco, Polly, Ahlgrens bilar, Center, samt Kexchoklad ingår och säljs i mer än               

50 länder. Cloetta finns noterat på Stockholmsbörsen Mid Cap och handlades vid börsens             

stängning 08-12-2017 till 28.20 SEK per aktie, 2016 omsatte bolaget 5,852 miljarder            

(Cloetta, 2017).  

4.5.1 Cloettas incitamentsprogram 
Jacob Broberg har rollen som Informationsdirektör men ansvarar även för Investment           

Relations och bolagsstyrningen på Cloetta. Incitamentsprogram har diskuterats, motiverats         

och godkänts på bolagsstämman och syftar till att behålla nyckelpersoner inom företaget. Det             

är ca 50-60 personer som erbjuds att gå med och dessa personer har ett tydligt inflytande på                 

hur aktiekursen skall utvecklas. De som får delta är koncernledningen samt de chefer som är               

direkt under koncernledningen men även en del specialister som företaget gärna vill behålla.             

Cloettas långsiktiga incitamentsprogram utgörs av ett aktiesparprogram och innefattar endast          

nyckelpersoner på bolaget. För att delta i detta program så poängterar Broberg att man själv               

måste köpa sparaktier för egna pengar. Hur mycket man få teckna beror på vilken roll inom                
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företaget man har men det ligger mellan 5-10% av deltagarens årslön. Om en medarbetare              

investerar i sparaktier och stannar i tre år, vilket är ett av målen med programmet, så får                 

deltagaren motsvarande antal investerade sparaktier i matchningsaktier av företaget. Det          

innebär att om en medarbetare investerar 1000 aktier och stannar i tre år så är den garanterad                 

att erhålla ytterligare 1000 aktier när löptiden går ut. Ovanpå detta så kan deltagaren erhålla               

två, fyra eller sex prestationsaktier per sparaktie. Detta innebär att på 1000 sparaktier så kan               

deltagaren teoretiskt sett erhålla 1000 matchningsaktier plus 6000 prestationsaktier och öka           

sitt innehav med hela 700%. Prestationerna mäts genom till hur stor grad bolagets mål har               

uppnåtts och målen baseras på tillväxt och vinst. Broberg berättar att företaget aldrig har delat               

ut maxantal i prestationsaktier då målen är rimliga men högt uppsatta. Däremot så har runt               

en-två prestationsaktier delats ut vid flertal tillfällen.  

4.5.2 Val av finansiellt instrument   

Jacob Broberg berättar att det finns väldigt många olika typer av finansiella instrument att              

välja mellan och att de är bra på olika sätt. Han har själv varit med i optionsprogram tidigare                  

men ser på aktiesparprogrammet som ett bra alternativ. Det bästa med ett aktiesparprogram är              

enligt Broberg att deltagaren måste gå in med egna pengar för att få vara med och detta gäller                  

varje år när det förnyas. När deltagaren själv investerar pengar så visar det på ett engagemang                

i bolaget då det alltid finns en risk att aktien skall gå ner. Däremot så är deltagaren alltid                  

garanterad en matchningsaktie per sparaktie vilket innebär att aktien måste gå ner med ca              

45-50% för att man faktiskt skall förlora på det. Utan matchningsaktierna så tror Broberg att               

medarbetarna hade sett en för stor risk med programmet vilket hade påverkat deltagandet             

negativt. Vid val av finansiellt instrument så poängterar Broberg att det är oerhört viktigt att               

titta på de skattemässiga effekterna och att man alltid måste räkna på programmet ur ett               

nyttoperspektiv. Han berättar att när han tidigare har varit med i optionsprogram så fick han               

betala kapitalskatt som låg på 30% medan han idag har en förmånsbeskattning.  

4.5.3 Incitamentsprogram som styrmedel  

Cloetta riktar sitt incitamentsprogram mot nyckelpersoner som företaget vill behålla och           

därmed kunna säkerställa kompetens under en längre tid. Det skall bidra till att medarbetare              

som har mandat att med sina beslut påverka aktiekursen ska se företagets mål som sina egna                
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mål då deltagaren kan se en direkt egen vinning när företaget går bra. Deltagaren skall ha en                 

egen vilja att driva företagets värdeutveckling vilket är tillväxt och vinst. Broberg anser att              

deras långsiktiga incitamentsprogram fungerar på grund av att det är direkt kopplat till             

företagets resultat och tillväxt. Det innebär att om företaget inte når sina uppsatta mål så               

tilldelas deltagarna färre aktier. Det finns alltså en tydlig koppling mellan företagets            

värdeutveckling och medarbetarens ersättning och de som får delta sitter på positioner där de              

skall kunna påverka resultatet. När Cloetta införde sitt sparaktieprogram 2013 så var det             

många som inte riktigt förstod vad det innebar och det uppstod många frågor. Det innebar att                

de var tvugna att gå ut med tydlig information om hur det fungerade och hur man investerade.                 

Broberg menar även att de var tvungna att tydligt redogöra för olika skatteeffekter som              

uppstod i de olika länderna som Cloetta har kontor. Inte bara skattesatser utan hur              

programmet påverkades av de olika skattereglerna i landet.  

4.5.4 Risker för medarbetaren och företaget 
Riskerna är väldigt få med ligger enligt Broberg främst hos medarbetaren men då skall aktien               

falla med mer än 50 % men då har bolaget större problem. En risk för företaget är även om de                    

inte har några långsiktiga incitamentsprogram alls då det kan vara svårt att attrahera             

kompetent personal. Speciellt om personen kommer från ett annat stort företag där den har              

fått möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram .  

4.5.5 Analys av Cloetta 
Även Cloetta använder sig av ett långsiktigt incitamentsprogram som grundar sig ur            

aktiesparprogram. Till skillnad från Saab vänder sig Cloettas program till ca 50-60            

nyckelpersoner i företaget. Broberg berättar att en av anledningarna till programmet är för att              

behålla nyckelpersoner inom företaget och kunna säkerställa kompetens under en längre tid.            

Det här är i enlighet med Borg (2003) och Sharma (2006) som menar på att långsiktiga                

incitamentsprogram bidrar till att behålla anställda inom företaget. Programmet kräver att den            

medverkande har kvar sin anställning under programmets löptid för att få utdelning vilket kan              

bidra till att de tenderar att stanna längre inom företaget. Broberg menar även på att att                

incitamentsprogrammet ska bidra till anställda som har möjlighet att med sina beslut påverka             

aktiekursen ska se en egen vinning i att påverka så att företaget går bra. De anställda ska ska                  

ha ett driv att påverka företaget i en positiv riktning. Det här går direkt i enlighet med vad                  
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Anthony m.fl. (2014) menar på att ett incitamentsprogram ska syfta till, alltså att parterna ska               

uppnå målkongruens. Det blir likaså en koppling likt de tidigare bolagen till att motverka              

Principal- agent problem som Pepper m.fl. 2013) beskriver. Zardkoohi m.fl. (2015) skriver att             

principal- agent teorin är applicerbar på många olika sätt vilket gör att dessa kopplingar kan               

dras.  

 

Även Sharma (2006) och Borg (2003) förtydligar att incitamentsprogrammens användning          

kan användas i att se till så att de anställda har samma mål som aktieägarna samt att de ska ta                    

beslut som gynnar båda parter. Det är det här Borberg menar på att Cloettas              

incitamentsprogram ska bidra till. Cloettas program vänder sig till befattningshavare som           

med sina beslut har möjlighet att påverka aktiekursen, det här bidrar till att deras insats och                

de besluten som tas också kommer få en påverkan på utdelningen av aktier som de får genom                 

programmet. Broberg menar på att det här fungerar eftersom incitamentsprogrammet är direkt            

kopplat till företagets resultat och tillväxt. Detta är något som Borg (2003) beskriver närmare,              

då aktierelaterade incitamentsprogram har den direkta kopplingen till företagets finansiella          

utveckling så kommer de medverkande vara mer lojala samt prestera bättre då deras egen              

utdelning är blir direkt kopplad till sitt egna arbete samt de beslut som tagits.  

 

Aktiesparprogrammet Cloetta använder sig av kräver att de medverkande går in med egna             

pengar. Det här är något som Broberg menar är en väldigt bra sak, då deltagarna går                

investerar egna pengar så visar de att de engagerar sig i bolaget eftersom programmet är               

kopplat till en viss risk. Edhall & Boström (2011) förtydligar detta då en egen investering               

innebär en större risk för deltagaren vilket i sin tur kommer leda till ett större incitament för                 

att företaget ska gå bra. Även möjligheten till få tilldelade prestationsaktier bidrar till ett              

större incitament för att företagets mål ska nås. Broberg menar även att incitamentsprogram             

kan hjälpa till att attrahera kompetent personal gentemot ett företag som inte använder sig av               

det. Det här är något som Borg (2003) tar upp i sina fyra anledningar för att företag ska                  

använda sig av långsiktiga incitamentsprogram. 

 

Broberg berättar att när programmet infördes 2013 så uppstod det många frågor kring hur det               

fungerade. Det här innebar att var tvunga att tydligt informera hur allt var upplagt. Det här är                 

något som Carberry (2012) betonar i sin studie. Det är av stor vikt med tydlig information                
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samt att se till att alla förstår vad incitamentsprogrammet innebär och hur det fungerar.              

Annars kommer det inte fungera som ett incitament.  

5. Diskussion 
I följande kapitel kommer diskussion föras. Vi tar här upp våra egna tankar och åsikter om                

både teori och empiri. Vi kommer koppla dessa till varandra men även jämföra programmen              

och deras funktion.  

 

5.1 Skattemässiga aspekter 

Vi vill först och främst belysa de skattemässiga aspekter gällande aktierelaterade           

incitamentsprogram. När vi har studerat ämnet har vi förstått att alla de finansiella             

instrumenten beskattas på olika sätt och enligt olika regler. Detta påverkar såklart valet av              

instrument som ligger till grund för valet av incitamentsprogram. Vi har i den här uppsatsen               

dock valt att inte behandla skatt utan det är något som vi menar på är ett ämne för ytterligare                   

forskning. I studien ligger fokus istället på hur företag kan använda sig av långsiktiga              

incitamentsprogram.  

5.2 Att uppnå målkongruens 

Genom vår studie har vi utifrån teori kunnat utläsa vad incitamentsprogrammen ska uppfylla             

för funktion och empirin har sedan stärkt dessa argument men även visat på skillnader. Vi               

kan ur empirin se att alla företag har en gemensam nämnare i anledningen till att använda sig                 

av långsiktiga incitamentsprogram, detta speglar även argumenten utifrån teorin.         

Huvudanledningen är se till att engagera och bidra till att alla arbetar mot samma mål. De                

som deltar i programmet ska ta beslut som gynnar företaget men med tanke på              

incitamentsprogrammet gynnar dessa beslut även en själv. Om vi först tar upp princial- agent              

teorin så anser vi att incitamentsprogrammen har en stor inverkan i att motverka detta.              

Eftersom programmen bidrar till att företagets utveckling direkt påverkar de anställda så            

menar vi på att det naturligt uppstår en form av målkongruens där alla tjänar på att ha samma                  

mål. Vi tror att det är väldigt få som medvetet skulle ta beslut som påverkar en själv negativt.                  

Incitamentsprogrammen spelar därför en stor roll i att sammansvetsa preferenserna hos olika            

parter.  

50 
 



 

 

Vi anser att de olika finansiella instrumenten ger olika grader av motivation beroende på hur               

företagets ställning ser ut. Konvertibler fyller sin funktion i att motivera eftersom de             

medverkande själva vinner på att företaget går bra. Jobbar medarbetarna tillsammans för att             

lyfta aktiekursen kan det bli en bra affär för deltagarna. Skulle det inte nå              

konverteringskursen får deltagarna tillbaka sina investeringar och då menar vi på att det kan              

bidra till en form av likgiltighet eftersom att alla vet att de får tillbaka sina pengar. Syns det                  

exempelvis efter halva löptiden att det blir extremt svårt att nå konverteringskursen skulle det              

bidra till att de anställda inte bryr sig. Däremot i ett företag där aktiekursen inte alltid har en                  

positiv värdeutveckling så kan det här vara det absolut bästa alternativet för medarbetarna             

eftersom de ändå får möjlighet att ta del av en potentiell god utveckling om de arbetar med att                  

försöka öka kursen. Oavsett kursutveckling erhåller de även räntebetalningar.  

 

Tar vi istället aktieprogrammens funktion i att motivera så anser vi att det skiljer sig. Den                

första anledningen är att investeringen sker i rena aktier där risken ökar. Går exempelvis              

kursen ner så minskar investeringen i värde vilket inte är fallet med konvertibler. Däremot              

menar vi på att den ökade risken ger ett ökat incitament hos medarbetaren för att driva                

företagets värdeutveckling vilket vi även teorin och empirin stärker. Beroende på vilken            

ställning man har i företaget så menar vi att den andra anledningen grundar sig i möjligheten                

att bli tilldelad prestationsaktier baserat på arbetsinsatsen. Genom att erbjuda          

prestationsaktier har de utfärdanden företaget möjlighet att styra prestationerna i olika           

riktningar och olika prestationsmått. Det går alltså att styra med högre precision. Däremot             

finns det andra typer av risker med aktiesparprogram. Exempelvis kan vara dyrt då företaget              

då det är en stor kostnad att ge ut matchning- och prestationsaktier. En annan anledning är att                 

det innebär större risk för de medverkande. Går värdeutvecklingen åt fel håll så påverkar det               

direkt investeringen och det finns inget skydd som med exempelvis konvertibler. Det här             

skulle kunna vara direkt omotiverade för de anställda. Dock om vi ser till Saabs och Cloettas                

incitamentsprogram där deltagarna är garanterade en matchningsaktie per sparaktie så ska           

aktiekursen sjunka med ca 45-50%.  
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5.3 Säkerställa kompetens över tid 

En annan primär anledning till programmen är att säkerställa kompetens över tid vilket vi kan               

bekräfta med hjälp av både teori och empiri. Intervjuerna bevisar att detta fungerar som när               

exempelvis Appelstål från Readsoft berättar att de lyckades hålla en väldigt låg            

personalomsättning på de nyckelpersoner de ville behålla trots att de kunde få högre lön              

någon annanstans. Dock kan vi se att valet av finansiellt instrument kan spela en roll här. Tar                 

vi exempelvis konvertibler så är inte programmet låst till anställningen utan skulle            

medarbetaren ta en annan tjänst kan de fortfarande få utdelning och har rätt att lösa in dessa                 

mot aktier vid löptidens slut. Men om man ser det ur deltagarnas perspektiv där den anställde                

har investerat ett större belopp så anser vi att det ändå är ett effektivt sätt att behålla personal.                  

Detta på grund av att man själv vill kunna vara med och påverka företagets              

värdeutvecklingen eftersom det i slutändan påverkar avkastningen på sin egen investering.           

Enligt teorin finns ett optionsprogram som har som huvudsaklig funktion att låsa programmet             

till anställningen vilket är personaloptioner. Även Appelstål menar på att detta hade varit ett              

bättre alternativ för att behålla personal om inte skatteeffekten hade varit så missgynnsam. 

Däremot kan vi jämföra detta med programmet som Saab och Cloetta använder sig av vilket               

är ett aktiesparprogram. Eftersom att detta program är knutet till anställningen och kräver att              

man fortfarande är anställd för att få matchnings aktierna så anser vi att det är här ett bättre                  

program för att säkerställa kompetensen under en längre tid. Ett exempel kan vara om vi               

skulle ha en anställning och ingå i ett konvertibelprogram tillsammans med många andra             

kompetenta i företaget men blir erbjudna ett annat jobb med betydligt högre lön. Då menar vi                

på att det skulle vara lättare att överväga att byta jobb då man får behålla sina andelar i                  

incitamentsprogrammet efter avslutad anställning. Samma situation i ett aktiesparprogram         

skulle övervägas på ett helt annat sätt eftersom att vid avslutad anställning så skulle vi               

uteslutas ur programmet.  

5.4 Programmets deltagare 

Vilka som erbjuds delta i programmet skiljer sig från företag till företag. I vår studie kan vi se                  

att Electra, Vitec och Saab ger samtliga medarbetare möjlighet att delta i            

incitamentsprogrammen. Däremot erbjuder Cloetta endast nyckelmedarbetare i företaget att         
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delta vilket även Readsoft gjorde i sitt senaste program. Det finns olika motiv för att begränsa                

antal deltagare. Något som har kommit fram i intervjuerna är att för att programmet ska ge en                 

önskad effekt bli motiverande så måste den som deltar ha mandat att ta beslut som kan                

påverka värdeutvecklingen av företaget. Vi anser att om incitamentsprogrammet funktion          

endast är att få företaget att växa och göra bra resultat kan det vara lämpligt att avgränsa till                  

nyckelpersoner. Vi menar på att det dels kan vara bra då ett incitamentsprogram kan vara               

kostsamt för företaget och det finns då ingen anledning att stå för stora kostnader om de som                 

inkluderas inte enskilt kan påverka värdeutvecklingen. Exempelvis kan det vara svårt för en             

enskild anställd som jobbar på ett lager att med sin arbetsinsats ha en direkt påverkan på                

aktiekursen.  

 

Däremot finns det andra värden som kan främjas genom att erbjuda samtliga anställda att              

delta i ett incitamentsprogram. Sjöstedt som är VD på Electra nämner att ett av deras motiv                

med programmet är att skapa en “vi-känsla”. Genom att erbjuda alla så kan det skapa det ett                 

större engagemang i hela företaget som förhoppningsvis bidrar till en god arbetsinsats. Detta             

anser vi vara ett ytterligare lager från att endast inkludera nyckelpersoner. Här menar vi på att                

det är av stor vikt att kunna se varför man faktiskt använder sig av ett incitamentsprogram.                

Då det utöver fokus på värdeutveckling kan skapa en god företagskultur. Vi har även genom               

intervjuerna märkt att det är svårt för alla anställda att förstå sig på hur              

incitamentsprogrammen fungerar, då de kan vara väldigt komplexa. Vi menar då på att när              

företagen erbjuder alla anställda att medverka så är det av stor vikt att presentera det på ett                 

bra och tydligt sätt. Alla som inkluderas måste förstå programmet för att det ska skapa               

motivation. Appelstål menar även på att det är viktigt att kunna koppla programmen till andra               

aktiviteter för att de ska vara motiverande. Det här håller vi med om och tror inte att endast                  

ett långsiktigt incitamentsprogram kan motivera fullt ut utan andra bakomliggande faktorer.  

5.5 Risker 

All investering kopplat till aktier innebär en viss risk. Det finns alltid en risk att aktierna blir                 

värdelösa om företaget skulle gå i konkurs. Detta kan påverkas av både interna och externa               

faktorer vilket samtliga företag vi intervjuat samt teori pekar på. Vi anser att det är väldigt                

viktigt att alltid ha det i åtanke vid arbete kring incitamentsprogram. Men även att man tydligt                

informerar de medverkande om detta, alla har kanske inte samma kunskap om ämnet vilket              
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gör att det är en viktig faktor. Lika mycket som programmen kan motivera de anställda kan                

de också vara direkt omotiverande. Använder sig företag av program som inte visar sig vara               

lönsamma att medverka i kan det istället resultera i att det får motsatt effekt. Det är därför av                  

stor vikt att välja rätt finansiellt instrument till sitt program. Ett företag vars aktiekurs inte               

förväntas växa och till och med har en negativ utveckling ska kanske avvakta med att införa                

ett långsiktigt incitamentsprogram. Är det dock något de skulle kunna använda sig av så anser               

vi att konvertibler är det bästa i det här fallet. Vi ser det mer som en förmån då medarbetarna                   

kan få räntebetalningar och inte riskerar att förlora sina pengar. Jämför vi detta med att               

använda ett aktiesparprogram skulle det kunna vara direkt förödande i ett företag i samma              

situation. Skulle deltagaren ha investerat i programmet så kan den bara sitta och kolla på               

medan investeringen sjunker för att sedan få matchningsaktier i ett företag som deltagaren i              

slutändan inte ens vill ha. Detta visar på em tydlig risk till omotivation.  

5.6 Olika instrument, olika egenskaper 

Vi vill förtydliga att det är omöjligt att genom denna studie kunna påstå att ett               

incitamentsprogram skulle vara bättre än något annat. Det vi verkligen märkt när vi arbetat              

med studien är att beroende på vilket stadie företaget befinner sig i, vilken ekonomisk              

ställning, hur många anställda som finns och om företaget verkar i flera länder så har de olika                 

finansiella instrumenten olika egenskaper som passar bättre i vissa organisationer än andra.            

Vid utformandet av ett incitamentsprogram är det även viktigt att ställa sig frågan vad              

motivet är och vilken funktion programmet ska uppfylla. Detta för att kunna anpassa             

incitamentsprogrammet och det finansiella instrumentet efter sin egen situation.  
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6. Slutsats 
Sista kapitlet kommer konkret att besvara studiens syfte och frågeställning. Vi kommer även             
ge förslag för framtida forskning.  
 

6.1 Studiens resultat 

Studien hade som syfte att kartlägga de finansiella instrument som ligger till grund för              

långsiktiga incitamentsprogram samt undersöka hur företag använder dessa som         

styrinstrument i sin organisation. Det här har mynnat ut i vår problemformulering som lyder              

enligt följande: 

 

På vilket sätt kan organisationer använda sig av långsiktiga incitamentsprogram av           

finansiell karaktär i sin styrning? 

 

Företag kan använda sig av olika finansiella instrument som ligger till grund för det              

långsiktiga incitamentsprogrammet. Det kan handla om köpoptioner, personaloptioner,        

syntetiska optioner, konvertibler och aktiesparprogram. De olika instrumenten besitter olika          

egenskaper och kan uppfylla olika funktioner i ett program. Olika instrument kan därför kan              

därför vara bra i olika situationer ett företag befinner sig i.  

 

Organisationer kan använda sig av långsiktiga incitamentsprogram för att engagera          

medarbetare och på så sätt uppnå målkongruens vilket är den primära anledningen. Detta har              

vi kommit fram till genom att det varit den största gemensamma nämnaren utifrån alla              

undersökta företag och behandlad teori. Att uppnå målkongruens mellan olika parter i ett             

företag är väldigt svårt eftersom alla har olika preferenser. Men med hjälp av långsiktiga              

incitamentsprogram kan olika parters intressen sammansvetsas och på så sätt kan företaget            

påverka medarbetarens intresse så att det stämmer överens med företagets. Det har även en              

inverkan på de anställdas syn på sin egen insats. De medverkande kan känna att den jobbar på                 

för sig själv samtidigt som denne arbetar för företagets bästa.  
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Organisationer kan även använda sig av långsiktiga incitamentsprogram för att säkerställa           

kompetens över tid samt att attrahera nya medarbetare. Genom incitamentsprogrammen          

bildas ett engagemang att vilja bidra till det bättre inom organisationen och göra det lilla               

extra. Detta för att medarbetaren blir en form av delägare i företaget och får ta del av                 

företagets värdeutveckling. Det här bidrar även till att anställda har en tendens till att stanna               

längre hos samma företag, inte minst genom att vissa program är låsta till anställningen. Det               

här ger även organisationen möjlighet att behålla kompetent personal. Långsiktiga          

incitamentsprogram ses i många fall som mer motiverande än att ha en högre lön och kan                

därav vara avgörande för om medarbetaren skall stanna kvar eller tacka ja till ett jobb i                

företaget.  

 

Vi har även kommit fram till att det finns fler mjuka värden som programmen kan skapa                

utöver att endast fokusera på tillväxt och värdeutveckling. Långsiktiga incitamentsprogram          

kan skapa en “vi-känsla” inom ett företag och därmed bidra till en god företagskultur. Det               

bidrar även till att den enskilda medarbetaren kan tänka sig att ta större ansvar och arbeta                

hårdare utan bli tillsagd vad man ska göra. Det beror på att den enskilde själv tjänar på att                  

lägga ner det lilla extra i sitt arbete.  

 

Incitamentsprogrammen kan vara en ersättning för bonusar. Vi ser vissa företag har tagit bort              

de kortsiktiga bonusarna och istället använder sig av långsiktiga incitamentsprogram. Detta är            

på grund av att programmen är mer långsiktiga än bonusar som är kortsiktiga och fyller fler                

funktioner. De långsiktiga incitamentsprogrammen kan även ge utdelning för tidigare utförda           

prestationer då många aktier har en årlig direktavkastning.  

 

Vi har kommit fram till slutsatsen att långsiktiga incitamentsprogram inte alltid behöver vara             

motiverande. Det finns alltid en viss risk kopplat till programmen som innebär att             

programmen får motsatt effekt och gör deltagaren omotiverad. Det är viktigt att företagen har              

detta i åtanke när de utformar sina incitamentsprogram och de bör ställa sig frågan om det är                 

något de bör införa över huvudtaget. Det är därför centralt att förstå att             

incitamentsprogrammen bygger på en underliggande värdeutveckling kopplat till företaget.  
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Vi har även kommit fram till att det inte finns ett finansiellt instrument och typ av långsiktigt                 

incitamentsprogram som är bättre än något annat. Det beror helt och hållet på motivet med               

programmet, vilken situation företaget befinner sig i, ekonomisk ställning och mognadsfas.           

Instrumenten har olika egenskaper och kan utformas på olika sätt som passar vid olika              

tillfällen.  

 

6.2 Framtida forskning 

Utifrån vår studie och genomförande har vi märkt att det finns ett skattemässig aspekt som               

måste tas i åtanke vid val av finansiellt instrument, detta har påpekats vid intervjuerna gjorda               

för studien. Vi har vi märkt att detta påverkar de val som företagen gjort vid utformandet av                 

deras långsiktiga incitamentsprogram. Vissa finansiella instrument har önskade egenskaper         

men blir olönsamma på grund av skatteeffekterna. Vi vill därför föreslå för framtida             

forskning att en undersökning görs som endast bygger på skatteeffekter på varje enskilt             

finansiellt instrument och även jämför dessa med varandra.  
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Intervjuer 
 
2017-12-01 Anneli Sjöstedt på Electra Group AB 
 
2018-12-11 Patrik Fransson på Vitec Softwear Group 
 
2018-12-13 Lars Appelstål på Readsoft 
 
2018-12-18 Tommy Sangré på Saab Defence and Security 
 
2018-12-19 Jacob Broberg på Cloetta 
 
 
Bilagor 
 
Intervjufrågor 
 

 
- Vad heter du och vilken är din roll inom företaget? 

 
- Vad för typ av långsiktigt incitamentsprogram använder sig Saab av? 

 
- Vad motiverar valet av det finansiella instrumentet som ligger till grund 

för programmet? (Konvertibler, Personaloption, Köpoption etc) 
 

- Vad är syftet med incitamentsprogrammet? (Internt och externt) 
 

- Vilka inom företaget får ta del av programmet? (Anställda, 
nyckelpersoner) 

- Hur presenteras incitamentsprogrammet till de som ingår? 
 

- Finns det några risker från företagets eller den anställdes sida av att 
använda sig av programmet? 

 
- På vilket sätt bidrar det långsiktiga incitamentsprogram i styrningen av 

organisationen? långa projekt, passar inte med korta 
-  
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- Anser du med dina erfarenheter att långsiktiga incitamentsprogram av 

finansiell karaktär fungerar som styrinstrument? 
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