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Sammanfattning 
Incitamentsprogram för ledande befattningshavare har debatterats i stor 

omfattning sedan 1980-talet. Idag har majoriteten av Sveriges börsnoterade bolag 

ett eller flera incitamentsprogram aktiva. Incitamentsprogram används som ett 

verktyg för bolagsstyrning och syftar till att sammanföra de ledande befattnings-

havarnas och aktieägarnas intressen. Denna framställning avser besvara två 

frågeställningar, nämligen hur ett incitamentsprogram bör utformas för att vara 

effektivt samt om gällande rätt, såväl lag- som självreglering, kan anses 

ändamålsenlig. Mot bakgrund av de intressekonflikterna som uppstår vid 

incitamentsprogram och olika rättsekonomiska teoriers applicering på fenomenet 

kan det konstateras följande: Ett effektivt incitamentsprogram ökar den totala 

välfärden eller ökar välfärden för minst en individ utan att den försämras för 

någon annan. Ett effektivt incitamentsprogram är även starkt kopplat till ledande 

befattningshavares prestation. Valet av kriterier för att bedöma prestationen är av 

stor vikt. Därtill ska incitamentsprogram vara transparenta, rimliga samt 

långsiktiga. Det kan även fastställas att gällande rätt är ändamålsenlig såvida 

bolagens aktieägare tar sitt ansvar och utövar aktivt ägarskap. Författaren har 

även fört en de lege ferenda-diskussion. Regleringen av incitamentsprogram ska 

bestå av såväl lag- som självreglering för att vara effektiv. Ett flertal reformer har 

övervägts och författaren anser att en sänkning av majoritetskravet i Leo-

bestämmelserna och ett krav på tillhandahållande av en ersättningsrapport bör 

genomföras. Även här med skälet att regleringen ska vara så effektiv som 

möjligt.  
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1! Introduktion 

1.1! Bakgrund 
Alltsedan 1980-talet har ersättningarna till ledande befattningshavare tilltagit 

kraftigt1 och debatten om incitamentsprogram engagerar allt fler. Under 

finanskrisens efterverkningar kritiserades ersättningsprogrammen hårt, men trots 

det fortsatte de rörliga ersättningarna att öka.2 År 2016 erhöll Astra Zenecas 

verkställande direktör (vd), Pascal Soriot, cirka 140 miljoner i total ersättning 

och blev därmed den bäst betalde vd:n bland de bolag som var registrerade på 

Nasdaq Stockholm det året.3 

Idag har den övervägande delen av svenska börsnoterade bolag ett eller flera 

incitamentsprogram aktiva4 och debatten fortgår – ju högre ersättningar, desto 

hetare debatt.5 Argumenten för respektive emot är många. Motståndarna till 

incitamentsprogram menar att det saknas korrelation mellan befattningshavarens 

prestation och löneutbetalningen, medan förespråkarna menar att 

ersättningsprogrammen är nödvändiga för att locka till sig kompetenta kandidater 

samt för att liera befattningshavarnas intressen med aktieägarnas.6  

Insikten om incitamentsprograms påverkan på effektiviteten och lönsamheten 

inom bolagen samt vilka risker som de medför är begränsad och oklar.7 Debatten 

har resulterat i lagändringar samt reglering i Svensk kod för bolagsstyrning 

(Koden) och kan anses ha påverkat ersättningsnivåerna till viss del.8 Dessutom 

införde den dåvarande regeringen år 2009 totalt stopp för rörliga ersättningar till 

                                                
 
1 Kristiansson, s 365. 
2 Affärsvärlden TT Affärsvärlden 21/9 2016. 
3 Björklund m fl, Dagens Nyheter 22/3 2017. 
4 Edhall, Boström s 105. 
5 Bebchuk, Fried s 1. 
6 Bergström s 7. 
7 SOU 2013:6 s 100. 
8 Östberg, Pehrson s 382. 
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ledande befattningshavare i statligt ägda bolag.9 Likväl menar vissa att orimligt 

höga ersättningar fortfarande delas ut.10  

1.2! Frågeställningar 
Mot bakgrund av detta avser denna uppsats besvara följande frågeställningar: 

-! Hur bör incitamentsprogram utformas för att vara effektiva?  

-! Är den nuvarande regleringen, lag- såväl som självreglering, 

ändamålsenlig? Om inte, hur bör regleringen se ut?  

1.3! Avgränsning  
Denna framställning är avgränsad till att endast beakta svensk rätt. Det kan 

medges att det vore av intresse att undersöka ämnet ur ett komparativt perspektiv 

samt undersöka EU-rätten närmare. Med hänsyn till relevansen för de 

formulerade frågeställningarna har dock denna avgränsning gjorts.  

Arbetet är även avgränsat till att endast belysa incitamentsprogram som är 

riktade till ledande befattningshavare. Skälet till avgränsningen är att det främst 

är incitamentsprogram för ledande befattningshavare som resulterat i den debatt 

som pågått sedan 1980-talet. Det kan nämligen antas att det särskilt är 

ersättningar till ledande befattningshavare som når de högre beloppen i 

jämförelse med incitamentsprogram för övriga positioner. Dessutom kan inte 

incitamentsprogram riktade till övriga anställda anses ha samma starka koppling 

till bolagsstyrning. Det är även endast de vanligast förekommande 

incitamentsprogrammen som kommer behandlas då arbetets syfte inte är att 

utgöra en fullständig kartläggning av samtliga sorter av incitamentsprogram. 

Därtill kommer endast aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en 

reglerad marknad i Sverige, fortsättningsvis kallade börsnoterade bolag, beröras. 
                                                
 
9 Regeringskansliet, Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med 

statligt ägande. 
10 Östberg, Pehrson s 382. 
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Skälet till avgränsningen är än en gång att det är incitamentsprogram av 

börsnoterade bolag som verkar vara centrum för debatten. Dessutom är det 

börsnoterade bolag som Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt Koden riktar 

sig till. Finansiella företag kommer ej behandlas då sådana bolag täcks av 

särskilda föreskrifter. En behandling av både regelverket som täcker vanliga 

börsnoterade bolag samt de särskilda föreskrifter som gäller för finansiella 

företag hade blivit alltför omfattande och inkräktat på analysen.  

Då denna framställning har fokus på aktiebolagsrättsliga frågor faller 

skatterättsliga, redovisningsrättsliga samt arbetsrättsliga frågor i samband med 

incitamentsprogram utanför denna framställning.  

1.4! Definitioner 
1.4.1! Incitamentsprogram 
Incitamentsprogram är ingen juridisk term men används i denna framställning 

som ett samlingsbegrepp för såväl aktie- och aktiekursrelaterade som rent 

monetära program. Avgångsvederlag, pensionsförmåner samt vinstandels-

stiftelser kommer ej behandlas. I framställningen nedan kommer ersättnings-

program anses synonymt med incitamentsprogram. 

 

1.4.2! Ledande befattningshavare, företagsledning samt bolagsledning 
En legaldefinition av begreppet ledande befattningshavare saknas och ingen 

konsekvent definition kan utläsas ur svensk rätt. Någon exakt lista över vilka som 

inräknas i kretsen går inte heller att uppnå då bolag skiljer sig åt när det kommer 

till organisationsstruktur etcetera.11 Koden definierar ledande befattningshavare 

som styrelseledamöter, vd och samtliga personer i bolagets ledning.12 Vid 

användande av begreppet ledande befattningshavare är det Kodens definition 

                                                
 
11 Prop 2005/06:186 s 50. 
12 Svernlöv s 169. 
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som avses. Vidare omfattar bolagets ledning samma personkrets som ledande 

befattningshavare omfattar exklusive styrelseledamöter.13 I fortsättningen 

kommer dock samma personkrets istället benämnas företagsledning då 

bolagsledning istället används som ett samlingsnamn för två bolagsorgan, 

nämligen styrelsen samt vd.14  

1.5! Metod 
Denna framställning är skriven med en rättsdogmatisk respektive rättsekonomisk 

metod. Den rättsdogmatiska är dock den metod som använts primärt. Den 

rättsdogmatiska metoden, den traditionella juridiska metoden, fokuserar på 

gällande rätt, de lege lata, eller hur rätten bör se ut, de lege ferenda.15 En 

rättsdogmatisk analys tar därför grund i lagstiftning, praxis, förarbeten samt 

doktrin.16 Rättsekonomin anser att juridikens syfte är att maximera ekonomisk 

effektivitet eller välfärd. Rätten ses inte som ett självständigt system utan 

påverkas av omvärlden. Perspektivet grundar sig i utilitarismen, enligt vilken 

rätten är ett verktyg för att maximera den ackumulerade lyckan i samhället. 

Utilitarismen och rättsekonomin har båda en instrumental syn på rätten – den ska 

maximera ekonomisk effektivitet eller välfärd.17 Den rättsekonomiska metoden 

fokuserar därför på huruvida de lege lata har en ekonomisk effekt samt hur de 

lege ferenda bör se ut för att vara ekonomiskt effektiv.18 

Detta arbete kan anses vara av såväl deskriptiv som normativ art. Gällande rätt 

och incitamentsprogrammens natur ska beskrivas. Därutöver ska även det 

redogöras för hur ett effektivt incitamentsprogram bör konstrueras med hjälp av 

en översikt av debatten om ersättningsprogram, intressekonflikterna som kan 

                                                
 
13 Prop 2005/06:186 s 66. 
14 Eklund, Stattin s 242. 
15 Lehrberg s 203. 
16 Kleineman s 21. 
17 Bastidas s 175 f. 
18 Lehrberg s 243. 
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uppstå samt några rättsekonomiska teorier och deras applicering på 

incitamentsprogram. En de lege ferenda-diskussion samt ett resonemang om 

huruvida de lege lata är ändamålsenlig ska föras. Befintlig lagtext samt 

förarbeten kommer vara centrala rättskällor. Även självreglering såsom Koden 

och Aktiemarknadsnämndens uttalanden kommer vara av stor vikt för arbetet. 

Den doktrin som har använts är främst av svensk karaktär. I vissa delar hänvisas 

dock till Bebchuk och Frieds verk Pay without Performance som grundas på 

amerikanska förhållanden. Resonemangen ur sagda verk har därför inte kunnat 

tillämpas fullständigt på svenska omständigheter.  

1.6! Disposition 
Framställningen inleds med en beskrivning av principal-agent-teorin och hur 

incitamentsprogram kan användas som ett verktyg för att lösa principal-agent-

problem. Därefter följer en genomgång av olika incitamentsprogram. Sedan 

beskrivs de lege lata, såväl lag- som självreglering, samt debatten om 

incitamentsprogram. Incitamentsprogram ses även ur ett rättsekonomiskt 

perspektiv med hjälp av olika rättsekonomiska teorier. Författaren går sedan 

vidare till att besvara frågeställningarna, det vill säga hur incitamentsprogram bör 

konstrueras för att vara effektiva samt om regleringen kan anses ändamålsenlig. 

Om den inte anses ändamålsenlig ska det även utredas hur den bör se ut för att 

uppfylla målen. Framställningen avslutas med en de lege ferenda-diskussion 

samt avslutande tankar.   
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2! Incitamentsprogram 

2.1! Principal-agent-teorin  
I dagens större aktiebolag är ägandeskapet och kontrollen av verksamheten 

avskilda från varandra genom att aktieägarna, som ofta saknar närmare 

kännedom om verksamheten,19 har anförtrott ansvaret för tillgångarna, 

exempelvis kapital och egendom, till bolagsledningen.20 Styrelsen har enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) 8 kap 4 § 1 st ansvar för ”bolagets 

organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter”, medan vd:n främst 

svarar för den löpande förvaltningen och följer de direktiv som styrelsen ger, 

ABL 8 kap 29 §.  

Då ledande befattningshavare ska rättshandla för aktieägares räkning uppstår 

tre olika principal-agent-förhållanden. Ett mellan aktieägare och styrelse, ett 

andra mellan aktieägare och företagsledning, främst vd:n, samt ett tredje mellan 

styrelse och företagsledning, främst vd:n.21 Problematiken i principal-agent-

förhållanden ligger i det faktum att båda parters huvudsakliga mål är att 

maximera sin egna nytta. Detta resulterar i att uppdragstagaren, agenten, och 

uppdragsgivaren, principalen, ofta har motstridiga intressen.22 Agenten har i 

sådana situationer möjlighet att tillgodose sina egna intressen på bekostnad av 

principalens.23 Typiskt sett önskar aktieägare så stort aktiekursvärde samt så hög 

utdelning som möjligt, medan ledande befattningshavare eftersöker så hög 

ersättning som möjligt i utbyte mot minsta möjliga arbetsinsats. Detta förhållande 

blir allt mer invecklat desto längre förhållandet pågår.24 

                                                
 
19 Östberg, Pehrson s 384. 
20 Keisu, Stattin s 42 f. 
21 Eklund, Stattin s 167. 
22 A a s 162. 
23 Östberg, Pehrson s 384. 
24 Eklund, Stattin s 162. 
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För att överbygga eventuella motstridiga intressen i principal-agent-

förhållandet kan principalen övervaka agenten. Ett exempel på delegering av 

övervakning är att aktieägarna överlämnar övervakningsfunktionen av 

företagsledningen, särskilt av vd:n, till styrelsen. Övervakning leder dock till 

agentkostnader och kan inte anses vara effektiv i alla situationer.25 Ett alternativ 

till övervakning är istället använda sig av incitamentsprogram för att sammanföra 

agentens intressen med principalens.26 Att införa ett incitament innebär att skapa 

en vilja att handla på ett visst sätt och går hand i hand med rättsekonomin och 

tron om att den rationella människan justerar sitt beteende om en justering 

medför större värde för den enskilda.27 Incitamentsprogram kan således 

implementeras för att överbygga intressekonflikterna mellan aktieägare och 

ledande befattningshavare.28 

2.2! Incitamentsprogram i olika former 
Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av flera komponenter: fast 

ersättning, rörlig ersättning i form av kortsiktiga såväl som långsiktiga 

incitamentsprogram, pensionsavsättningar samt övrig ersättning såsom avgångs-

vederlag.29 Med rörlig ersättning menas ”ersättning som inte på förhand är 

bestämd till ett visst belopp”, som det uttrycks i ABL 8 kap 52 §. Det finns flera 

olika ersättningsprogram, och samtliga är inte nödvändigtvis incitaments-

skapande. För att ett program ska anses skapa incitament bör det innefatta något 

förbehåll att ett visst mål ska uppfyllas för att ersättning ska utgå.30  

Incitamentsprogram kan skiljas åt genom att antingen utgöra ett aktie- eller 

aktiekursrelaterat eller ett icke-aktierelaterat incitamentsprogram. Genom ett 
                                                
 
25 Keisu, Stattin s 43. 
26 A a s 46. 
27 Borg s 18. 
28 Kristiansson s 366. 
29 Bergström, Samuelsson s 104. 
30 Kristiansson s 368. 
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aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram tilldelas befattningshavaren ett 

visst antal aktier eller en rättighet som i sin tur kan ombildas till aktier eller en 

monetär utdelning baserad på aktiekursen, medan ett icke-aktierelaterat 

incitamentsprogram skapar en ren monetär utdelning, baserad på andra mått än 

aktiekursen. Den största skillnaden är att aktie- och aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram har en betydande koppling till aktien eller aktiens värde.31  

De två olika ersättningsprogramtyperna skapar därigenom olika incitament. 

Den första sorten skapar ett incitament att öka aktiens värde medan den andra 

generellt är kopplad till ren vinst eller annat mål. Ett ersättningsprogram som är 

kopplat till vinsten är ofta mer kortsiktigt än ett som är kopplat till aktiekursen.32 

Bland de större bolagen är olika former av aktieprogram mest förekommande 

medan optionsprogram är vanligare inom mindre.33 Nedan följer en genomgång 

av ett axplock av de olika rättighetstyper som incitamentsprogram som används 

av marknadens aktörer kan baseras på. Personaloptioner kommer ej behandlas 

nedan då det är ett skatterättsligt begrepp.34 

 

2.2.1! Aktier 
Utöver de incitamentsprogram som endast är relaterade till aktien eller 

aktiekursen finns renodlade aktieprogram. Genom ersättningsprogram som 

baseras på aktier tilldelas bolagets ledande befattningshavare aktier i bolaget 

alternativt erbjuds möjligheten att köpa aktier och därigenom bli delägare i 

bolaget.35  

 

                                                
 
31 Edhall, Boström s 109. 
32 Keisu, Stattin s 47. 
33 Edhall, Boström s 106. 
34 Kristiansson s 369. 
35 Keisu, Stattin s 47. 
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2.2.2! Köpoptioner 
Program baserade på köpoptioner kan beskrivas som en sorts urform till övriga 

aktierelaterade incitamentsprogram. De ger befattningshavaren en rättighet att 

vid en viss tidpunkt eller inom en viss tidsperiod förvärva aktier i bolaget till ett i 

förväg bestämt pris. Köpoptioner avser redan befintliga aktier och bidrar därför 

inte till någon nyemission med utspädning som följd. Köpoptioner kan utfärdas 

av bolaget såväl som tredje part, med eller utan bolagets inblandning.36  

 

2.2.3! Teckningsoptioner 
Teckningsoptioner liknar köpoptioner till stor del. Skillnaden ligger i att medan 

köpoptioner inte leder till nyemission då de redan avser befintliga aktier avser 

teckningsoptioner ännu ej utställda aktier och resulterar därför i nyemission. 

Precis som vid köpoptioner erlägger befattningshavaren ofta en premie.37 

 

2.2.4! Konvertibla skuldebrev 
Konvertibla skuldebrev är en kombination av en aktie och fordran. Den som 

innehar konvertibeln har i utbyte mot ett lån rätt att omvandla sin fordran till 

aktier i det bolaget som erhåller lånet. Omvandling ska ske till en förspecificerad 

kurs och under ett tidigare angivet tidsspann. Omvandlingen resulterar dessutom 

i nya aktier och därför skapar konvertibla skuldebrev en utspädning. Rätten att 

omvandla skuldebrevet till aktier kan inte separeras från skuldebrevet i sig och 

rätten att omvandla försvinner därför om skulden betalas. Då konvertibla 

skuldebrev kräver att innehavaren lånar pengar till bolaget är det inte en av de 

vanligaste formerna av incitamentsprogram. Skulle bolaget gå i konkurs leder det 

nämligen till både förlorad anställning och förlorade pengar.38 

                                                
 
36 Borg s 48 f. 
37 A a s 75. 
38 A a s 99 f. 
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2.2.5! Syntetiska optioner 
Ett program baserat på syntetiska optioner är ett aktierelaterat incitaments-

program, men skiljer sig från de övriga då programmet ej berättigar 

optionsinnehavaren att förvärva värdepapper i bolaget vid en viss tidpunkt i 

framtiden och därmed inte innebär en utspädning av bolagets aktier. En syntetisk 

option berättigar optionsinnehavaren istället till en kontant ersättning vid en viss 

framtida tidpunkt. Ersättningens storlek grundas på utvecklingen av bolagets 

aktievärde. En syntetisk option är i grund och botten ett kontrakt mellan två 

parter och därför är utformningen helt upp till parterna. Dessa program anses inte 

lika långsiktiga då optionsinnehavaren inte blir aktieägare i bolaget. De är 

dessutom kostnadskrävande för bolaget då de direkt påverkar bolagets 

resultaträkning.39  

 

2.2.6! Tantiem 
Tantiem är en andel av vinsten som baseras på en ledande befattningshavares 

prestation.40 Till skillnad från incitamentsprogrammen beskrivna ovan baseras 

tantiem på icke-aktierelaterade mål. Genom tantiem belönas befattningshavaren 

istället för att ha nått objektiva eller subjektiva mål som att hålla en budget eller 

att årets vinst överskrider föregående års.41 Vid tantiem är det särskilt viktigt att 

det är tydligt vilka mål incitamentsprogrammet baseras på.42 

 

 

 
  
                                                
 
39 A a s 105 ff. 
40 Prop 2005/06:186 s 40. 
41 Bebchuk, Fried s 124. 
42 Keisu, Stattin s 48. 
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3! De lege lata 
De existerande regleringarna för incitamentsprogram är inte samlade, utan kan 

hittas i ABL, civilrättsliga regler, straff- och näringsrättsliga regler, eventuella 

ägarstyrningspolicys samt självreglering i form av börsregler, Koden och 

Aktiemarknadsnämndens uttalanden.43 Någon särskild lagbestämmelse om rörlig 

ersättning existerar inte för vanliga börsnoterade bolag. Viss vägledning skulle 

dock kunna hämtas från Finansinspektionens särskilda föreskrifter om 

ersättningssystem i finansiella företag, FFFS 2011:1.44 Av tidigare anförda skäl 

kommer dessa likväl inte behandlas i denna framställning. 

3.1! Lagbestämmelser 
3.1.1! ABL 7 och 8 kap 
Ersättning till styrelseledamöter respektive företagsledningen regleras i olika 

bestämmelser i ABL. Enligt ABL 8 kap 23 a § ska bolagsstämman fatta beslut 

om ersättning till ”var och en av styrelseledamöterna”. Att ersättning måste 

beslutas om för var och en av styrelseledamöterna innebär att varje 

styrelseledamot erhåller ett visst förbestämt belopp. Styrelsen har därför inte en 

pott som de kan fördela fritt mellan styrelseledamöterna. I beslutet behöver dock 

inte personerna namnges utan ersättningen kan istället vara avsatt för en viss 

position eller arbetsroll.45 Fördelningen mellan styrelseledamöterna bör dock i sin 

tur vara rimlig. Ersättningen i sig måste inte fastställas till ett särskilt belopp då 

det är naturligt att vissa förhållanden, såsom framtida arbetsinsats, inte går att 

veta i förväg.46 Bolagsstämman har möjlighet att besluta om rörlig ersättning till 

                                                
 
43 Edhall, Boström s 108.  
44 Svernlöv s 177. 
45 Prop 2005/06:186 s 64. 
46 A prop s 41. 
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styrelsen, men i sådana fall måste det dock det tydligt anges hur ersättningen ska 

räknas ut.47  

Ersättning till övriga ledande befattningshavare, det vill säga företags-

ledningen, ska beslutas i enlighet med riktlinjer som bestämts av årsstämman, 

ABL 7 kap 61 §.  Notera att beslut om riktlinjer för ersättning till övriga ledande 

befattningshavare måste tas vid ordinarie stämma då begreppet årsstämma inte 

omfattar extrastämma.48 Aktiemarknadsnämnden anser dessutom att beslut om 

incitamentsprogram, till såväl styrelseledamöter som företagsledningen, alltid bör 

behandlas på ordinarie stämma och inte extrastämma. Ska beslut om 

incitamentsprogram till styrelseledamöter tas på extrastämma bör aktieägarna 

erhålla kallelse på samma sätt och lika lång tid innan som inför en ordinarie 

stämma. De bör även få lika omfattande informationsunderlag.49 Riktlinjernas 

innehåll fastställs av ABL 8 kap 51 § st 1 och 8 kap 52 § st 1. ABL 8 kap 51 § 

stadgar att styrelsen upprättar förslag till riktlinjer. Denna bestämmelse 

inkluderar även överlåtelse av värdepapper samt upplåtelse att i framtiden 

förvärva värdepapper, det vill säga en option. Riktlinjerna ska gälla fram till 

nästa årsstämma.50 Om styrelsens förslag om riktlinjer ger möjlighet för rörlig 

ersättning ska förslaget även behandla information om ersättningens karaktär 

samt vilka villkor som gäller för att ersättning ska delas ut, i enlighet med ABL 8 

kap 52 §. Styrelsen har tillåtelse att frångå riktlinjerna i enskilda fall om det finns 

särskilda skäl för det och om det har angetts i riktlinjerna, ABL 8 kap 53 §. Om 

riktlinjerna inte följs ska information om avvikelsen samt skäl bifogas med 

förslaget.51 Notera att andra regler är tillämpliga om det rör sådana emissioner 

och överlåtelser som omfattas av ABL 16 kap (se nedan). 

 
                                                
 
47 A prop s 64. 
48 Stattin (2012) s 7. 
49 AMN 2002:1. 
50 Prop 2005/06:186 s 66. 
51 A prop s 66. 
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3.1.2! Leo-bestämmelserna (ABL 16 kap) 
Under tidigt 1980-tal förvärvade det börsnoterade bolaget Wilh Sonesson det 

icke-börsnoterade bolaget Leo. Samtidigt utfördes en riktad emission av aktier i 

bolaget Leo till ledande befattningshavare i den nya koncernen och Leo-aktier 

överläts till ledande befattningshavare i ett moderbolag till Wilh Sonesson. När 

Leo börsnoterades ökade priset per aktie med 250 procent och det hela ansågs 

oetiskt. Den så kallade Leo-affären ledde till stor uppmärksamhet i media och 

slutligen lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag 

m.m. Leo-bestämmelserna finns istället idag att finna i ABL 16 kap.52  

Bestämmelserna i ABL 16 kap utgör specifika beslutsregler för incitaments-

program.53 Reglerna syftar till att tillförsäkra aktieägarnas inflytande över 

besluten.54 Leo-bestämmelserna är i enlighet med ABL 16 kap 1 § tillämpliga på 

alla publika aktiebolag och deras dotterbolag,55 då det rör incitamentsprogram 

som är baserade på nyemission eller överlåtelse av aktier, konvertibler eller 

teckningsoptioner, dock ej syntetiska optioner,56 alternativt vinst- och kapital-

andelslån. Leo-bestämmelserna innebär att beslut av bolagsstämman krävs när 

det gäller nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller 

konvertibler samt aktieägarna inte innehar företrädesrätt och emissionen riktar 

sig till en viss personkrets. Denna personkrets innefattar styrelseledamöter, 

verkställande direktör samt andra anställda. Även närstående, såsom make, 

sambo eller barn, samt juridisk person som personen styr över innefattas, ABL 

16 kap 2 §. Aktiemarknadsnämnden anser dock att för att följa god sed på 

                                                
 
52 Kristiansson s 367. 
53 A a s 370. 
54 Prop 2005/06:186 s 29. 
55 Borg s 32. 
56 Svernlöv s 180. 
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aktiemarknaden ska bestämmelserna även tillämpas på personer som snart ska 

tillträda eller precis har avträtt sådana poster som uppräknas i personkretsen.57  

Bolagets stämma får inte bemyndiga annan att fatta sådant beslut, dock kan 

styrelsen först fatta beslut om bolagsstämman i efterhand godkänner 

emissionen.58 Har ett dotterbolag till ett publikt aktiebolag fattat beslut enligt 

ovan ska beslutet även godkännas av moderbolagets bolagsstämma, ABL 16 kap 

3 §. Beslut av stämman krävs även när det gäller överlåtelse av aktier, tecknings-

optioner eller konvertibler som har överlåtits till ett bolag inom samma koncern 

som i sin tur överlåtits till den tidigare nämnda personkretsen, ABL 16 kap 4 §. 

Även här måste moderbolagets stämma godkänna beslutet om det rör ett 

dotterbolag, ABL 16 kap 4 § 2 st. Precis som i föregående paragraf krävs även 

beslut vid överlåtelse av aktier i dotterbolag, 16 kap 5 §. 

Vid samtliga stämmobeslut ovan uppställer Leo-reglerna ett särskilt 

majoritetskrav. Beslutet måste få minst nio tiondelar av avlämnade röster samt 

aktier som är representerade vid bolagsstämman för att gå igenom, ABL 16 kap 8 

§. Anses ett incitamentsprogram vara ett uppenbart kringgående av Leo-

bestämmelserna ska beslut tas med Leo-majoritet.59 Skulle en emission eller 

överlåtelse stå i strid med Leo-bestämmelserna anses transaktionen ogiltig, ABL 

16 kap 6 §.  

 

3.2! Självreglering 
3.2.1! Koden 
Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god 

bolagsstyrning. Syftet är att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen och 

på så sätt stärka förtroendet för de svenska börsbolagen. Koden riktar sig till 

                                                
 
57 AMN 2002:1. 
58 Östberg, Pehrson s 393. 
59 AMN 2002:1. 
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samtliga börsnoterade bolag i Sverige men kan även på frivillig grund tillämpas 

av andra noterade och onoterade bolag. Bestämmelserna är inte tvingande, med 

undantag för kapitel 10, utan kan frångås om bolaget i fråga redovisar skäl, enligt 

den så kallade ”följ eller förklara”-principen.60 De kan dock antas ha viss en 

tvingande karaktär eftersom att följa Koden är ett kriterium i Nasdaqs 

inregistreringskontrakt.61 EU-kommissionens rekommendation om ersättningar 

till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag har inkorporerats och Koden 

ska förstås mot bakgrund av den.62  

Samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolags-

ledningen beslutas av bolagsstämman och det krävs ”formaliserade och bekant-

gjorda processer”.63 Ersättningen ska syfta att ”säkerställa bolagets tillgång till 

befattningshavare med rätt kompetens”.64 Incitamentsprogrammen ska även syfta 

till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den som erhåller incitamentet och 

bolagets aktieägare.65 Eftersom begreppet aktie- och aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram innefattar samtliga program som har betydande koppling till 

aktien eller aktiens underliggande värde kan därför Koden även anses omfatta 

incitamentsprogram baserade på syntetiska optioner samt andra incitaments-

program som inte leder till utspädning.66 Detta går utöver kraven i ABL 16 kap 

och Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2002:01.67  

För rörlig ersättning krävs ”förutbestämda och mätbara kriterier, utformade 

med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande”.68 Mätbara innebär att 

det i efterhand ska vara möjligt att utvärdera. Om den rörliga ersättningen delas 

                                                
 
60 Svensk kod för bolagsstyrning s 2. 
61 Stattin (2008) s 96. 
62 Svernlöv s 169. 
63 Svensk kod för bolagsstyrning p 9.6. 
64 Svensk kod för bolagsstyrning p 9.9. 
65 Svensk kod för bolagsstyrning p 9.7. 
66 Edhall, Boström s 109. 
67 Kristiansson s 373 f. 
68 Svensk kod för bolagsstyrning p 9.4. 
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ut i kontanta medel, det vill säga genom tantiem eller syntetiska optioner, ska en 

begränsning fastställas. Begränsningen behöver dock inte vara ett specifikt 

belopp.69 Vid användande av incitamentsprogram bör dock den fasta delen vara 

tillräckligt stor för att bolaget ska kunna avstå från att utge den rörliga delen när 

målen för incitamentsprogrammet inte är uppfyllda.70 Koden ställer även krav på 

att det ska finnas ett ersättningsutskott.71 Ersättningsutskottets uppgifter och 

oberoende ställning anges i punkt 9.1 till 9.2. Då ABL inte har uppställt något 

krav på ersättningsutskott kan detta frångås i enlighet med tidigare nämnd ”följ 

eller förklara”-princip.72 

 

3.2.2! Aktiemarknadsnämnden 
Aktiemarknadsnämnden drivs av Föreningen för god sed på värdepappers-

marknaden73 och är ett privaträttsligt subjekt.74 Genom uttalanden skapar 

Aktiemarknadsnämnden god sed på aktiemarknaden,75 och har genom dessa 

skapat självreglering.76 Uttalandena har visats ha en normgivande effekt men 

börsnoterade bolag kan inte anses ha en legal eller avtalad skyldighet att följa 

dem.77 Som huvudregel finns inga formella sanktioner, dock finns möjlighet till 

sanktion med anledning av avtal.78 Aktiemarknadsnämnden har gjort cirka 60 

uttalanden som avser incitamentsprogram, av dessa har de första 40 uttalanden 

sammanfattats i uttalandet AMN 2002:1 (huvuduttalandet).79  

                                                
 
69 Svensk kod för bolagsstyrning p 9.5. 
70 Svernlöv s 179. 
71 Svensk kod för bolagsstyrning p 9.1. 
72 Svernlöv s 170. 
73 Prop 2005/06:186 s 30. 
74 Borg s 37. 
75 A a s 37. 
76 A a s 11. 
77 A a s 51. 
78 A a s 37. 
79 Edhall, Boström s 103. 
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Huvuduttalandet berör bland annat styrelseledamöters deltagande i 

incitamentsprogram. På grund av jäv bör en styrelseledamot ej kunna delta i 

bearbetningen av ett förslag om incitamentsprogram som baseras på aktier, 

konvertibler eller teckningsoptioner om ledamoten själv ska delta i programmet. 

Leo-bestämmelserna utgår ifrån att en emission kan riktas mot en styrelse-

ledamot. Som huvudregel bör styrelsen dock inte innefattas av incitaments-

program som är för företagsledningen. Undantag skulle kunna göras om särskilda 

skäl förekommer. Om incitamentsprogrammet endast är avsett för styrelse-

ledamöter och dessa inte är delaktiga i beredningen av frågan föreligger inte 

några problem så länge bolagsstämman fattar beslut med Leo-majoritet, det vill 

säga nio tiondelar.80   

3.3! Särskild reglering för olika typer av incitamentsprogram 
3.3.1! Köpoptioner 
Någon särskild reglering av utfärdande av köpoptioner finns inte i ABL.81 Som 

tidigare nämnt kan köpoptioner antingen utdelas av bolaget eller tredje part. 

Beroende på vem som är utfärdare av köpoptionerna skiljer sig regleringen åt.  

Om bolaget inte är utfärdare samt köpoptionerna avser aktier i bolaget eller 

dotterbolag till detta gäller enligt god sed följande: Ett sådant utgivande kan ske 

med eller utan bolagets medverkan. Är bolaget inte delaktigt i tredje parts 

utfärdande av köpoptioner i bolaget eller dotterbolag till detta krävs endast att 

bolagets styrelse informeras om transaktionen och att händelsen antecknas i 

årsredovisningen. Affären måste även ha skett på marknadsmässiga villkor. 

Skulle köpoptioner utfärdats av tredje part på andra än marknadsmässiga villkor 

bör styrelsen besluta om saken. Om bolaget istället är aktivt medverkande till att 

en tredje part ska utfärda köpoptioner i bolaget eller dotterbolag till detta bör 

                                                
 
80 AMN 2002:1. 
81 Andersson, Bratteberg s 79. 
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enligt god sed beslut om medverkan fattas av bolagets styrelse. Exempel på 

medverkan kan vara att bolaget är initiativtagare till utgivandet eller att bolaget 

finansierar alternativt administrerar programmet. Skulle köpoptioner utfärdas av 

ett moderbolag till bolaget, och moderbolaget utgör ett börsnoterat bolag, bör 

beslutet godkännas av moderbolagets stämma i likhet med vad som föreskrivs i 

Leo-bestämmelserna.82 

Köpoptioner kan även avse aktier i ett annat bolag, exempelvis om 

arbetsgivarbolaget är ett onoterat dotterbolag till ett moderbolag, som är ett 

börsnoterat bolag, och moderbolaget skapar ett program baserat på av en tredje 

part utställda köpoptioner till dotterbolagets ledande befattningshavare. Leo-

bestämmelserna är i sådant fall inte tillämpliga. Nämnden anser att de då räcker 

att moderbolagets beslut fattas av styrelsen. Skulle istället ledande befattnings-

havare i ett börsnoterat bolag erhålla köpoptioner i ett moderbolag till det 

börsnoterade bolaget alternativt i ett annat bolag vilket är aktieägare i det 

börsnoterade bolaget har nämnden gjort en annan bedömning. Skulle det finnas 

affärsförbindelser mellan aktieägaren och det börsnoterade bolaget finns en risk 

att övriga aktieägare behandlas orättvist och därför bör beslut om programmet tas 

av bolagsstämman. Vid beslut bör enkel majoritet vara tillräckligt enligt 

nämnden. 

Om bolaget istället är utfärdaren av köpoptionerna gäller utöver tidigare 

nämnda regler även de bestämmelser om återköp som återfinns i ABL 19 kap. 

Dessa kommer inte utforskas vidare i denna framställning. Då utfärdande av 

köpoptioner inte leder till någon nyemission, utan nyemissionen sker då optionen 

byts mot aktier, är Leo-bestämmelserna inte direkt tillämpliga. För att följa god 

sed bör ibland Leo-bestämmelserna tillämpas vid sådana emissioner och 

överlåtelser trots att de inte faller in under regleringens tillämpningsområde. 

Trots att sådana program endast kräver styrelsebeslut kan Leo-bestämmelserna 
                                                
 
82 Borg s 61 f. 
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bli tillämpliga i och med god sed. Det som Aktiemarknadsnämnden uttryckt 

angående god sed vad gäller krav på marknadsmässiga villkor och 

informationsgivning anses gälla oavsett vem som är utställare av köp-

optionerna.83  

 

3.3.2! Teckningsoptioner 
Vid utfärdande av teckningsoptioner är Leo-bestämmelserna direkt tillämpliga. 

Enligt god sed på aktiemarknaden menar Aktiemarknadsnämnden att Leo-

bestämmelserna bör följas även av andra bolag med spritt ägande om deras aktier 

är objekt för organiserad handel genom ett värdepappersinstitut.84 För tecknings-

optioner finns även bestämmelser i ABL kap 14 om emission av tecknings-

optioner med åtföljande teckning av aktier. Dessa bestämmelser kommer inte 

beskrivas vidare i denna framställning. 

 

3.3.3! Syntetiska optioner 
Sedan Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2002:1 utgavs har en del ändrats 

i svensk rätt. AMN 2002:1 menar att incitamentsprogram som baseras på 

syntetiska optioner, personaloptioner eller liknande incitamentsprogram endast 

kräver styrelsebeslut som huvudregel. Detta då de inte leder till någon utspädning 

utan endast leder till en kostnad. Från denna huvudregel undantas incitaments-

program som medför en stor kostnad, i sådana fall bör beslut tas av 

bolagsstämman som vanligt. Koden, som tillkom efter Aktiemarknadsnämndens 

huvuduttalande, stadgar dock att samtliga aktie- och aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram till företagsledningen ska beslutas av bolagsstämman.85 Inget 

                                                
 
83 A a s 61 f. 
84 AMN 2002:1. 
85 Svensk kod för bolagsstyrning p 9.6. 
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särskilt majoritetskrav ställs av Koden eller ABL86 och därför är enkel majoritet 

tillräckligt för ett sådant beslut, i enlighet med huvudregeln i ABL 7 kap 40 §. 

Som tidigare nämnt, bör regeln anses omfatta även incitamentsprogram baserade 

på syntetiska optioner eller liknande.87 Detta innebär att det finns en skillnad i 

vad Koden föreskriver och vad Aktiemarknadsnämnden anser är god sed. Enligt 

Koden ska samtliga incitamentsprogram som anses vara aktie- eller aktiekurs-

relaterade beslutas om av bolagsstämman, oavsett storlek av programmet eller 

kostnader som programmet medför. Uttalandet AMN 2011:3, som tillkom efter 

Koden, skapar dock osäkerhet kring vad som gäller. Aktiemarknadsnämnden 

ansåg att ett enskilt program inte skulle omfattas av Koden punkt 9.7 med 

anledning av att det ej ledde till utspädning samt att kostnaderna var låga. Med 

denna bedömning kan det uppfattas som att Koden tillkomst inte har förändrat 

rättsläget. Det kan dock antas att detta inte var Aktiemarknadsnämndens mening 

och att uttalandet inte bör tolkas så att det föreskriver vad som generellt måste 

vara uppfyllt för att ett program ska omfattas av punkt 9.7. Om incitaments-

programmet varken är aktie- eller aktiekursrelaterat bör styrelsebeslut duga, 

förutsatt att undantagen som nämns i huvuduttalandet är uppfyllda. Väntas 

ersättningsprogrammet bli stort, eller ha stor betydelse för bolaget, bör saken 

istället beslutas av bolagsstämman.88 

  

                                                
 
86 När det inte gäller emissioner som omfattas av Leo-bestämmelserna. 
87 Edhall, Boström s 110 f. 
88 A a s 112. 
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4! Hur bör incitamentsprogram utformas för att vara 
effektiva? 

4.1! Debatten om incitamentsprogram 
4.1.1! Argument för incitamentsprogram 
Fenomenet incitamentsprogram grundar sig i behovet att sammanföra aktieägares 

och ledande befattningshavares motstridiga intressen i enlighet med principal-

agent-teorin. Utöver att sammanföra parternas intressen menar förespråkarna att 

incitamentsprogram även stärker befattningshavarens lojalitet till ägarna i 

jämförelse med dennes övriga relationer. Det är oundvikligt att ledande 

befattningshavare har relationer och förbindelser till fler än aktieägarna. 

Exempelvis behöver befattningshavare förhålla sig till medarbetare, bekanta samt 

konkurrerande bolag. Målet med ett incitamentsprogram är att den ledande 

befattningshavaren ska känna sig manad att sätta relationen med ägarna samt 

ägarnas intressen framför eventuella andra relationer.89 Här kan ifrågasättas om 

alla relationer och intressen som medföljer kan försummas mot monetärt 

incitament.  Incitamentsprogram uppmanar även till ett mer effektivt resurs-

utnyttjande och minskar misskötande med bolagets resurser. Detta då 

ersättningen är beroende av bolagets resultat och framgång.90  

Ledande befattningshavare är vanligtvis mindre villiga till att ta risker än 

aktieägarna, något som incitamentsprogram förändrar. Riskaversionen grundar 

sig i att riskabla beslut kan resultera i att vd:n eller styrelseledamoten förlorar sitt 

uppdrag medan resultatet för aktieägarna är betydligt lindrigare. Med 

incitamentsprogram undviker man även att rekrytera företagsledare som inte är 

                                                
 
89 Bång, Waldenström s 46 ff. 
90 A a s 47. 
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beredda att knyta sin ersättning till prestation. Dessa är troligtvis inte lika villiga 

till att anstränga sig det lilla extra.91  

Det är enligt min mening essentiellt att se Sverige som en del av den globala 

marknaden. Sverige kan inte ses som en egen avgränsad marknad, särskilt när allt 

fler väljer att lämna sitt hemland för att arbeta i ett annat. Jämfört med andra 

länder har Sverige låga rörliga ersättningar när det kommer till vd:ar.92 Även om 

Sverige inte nödvändigtvis måste hålla lika hög nivå som andra nationella 

marknader så kan vi inte heller bortse från att vi är en del av en global marknad. I 

och med att dagens arbetskraft rör sig över landsgränser måste Sverige kunna 

konkurrera med högre ersättningsnivåer, annars riskerar vi att förlora 

kvalificerade svenska företagsledare till utlandet samtidigt som vi avskräcker 

utländska företagsledare från att arbeta i Sverige, och då riskerar i längden 

samhällsekonomin att skadas.  

 

4.1.2! Argument mot incitamentsprogram 
Som tidigare nämnt saknas enhetlig forskning om effekterna av 

incitamentsprogram. Något man emellertid vet är att incitamentsprogram 

generellt leder till större kostnader för bolaget än vad en fast ersättning gör. 

Rörlig ersättning skapar en finansiell risk för befattningshavaren, då denne inte 

kan vara säker på att ersättningen blir fördelaktig, och för att befattningshavaren 

ska vara villig att gå med på den extra risken krävs en större belöning, i form av 

en högre rörlig ersättning.93 Incitamentsprogram har fått stor kritik för att 

ersättningarna inte har något samband med prestation.94 Även om en ersättning 

skulle knytas till befattningshavarens prestation är det otroligt svårt att mäta 

                                                
 
91 A a s 47 f. 
92 A a s 45. 
93 A a s 49. 
94 Bergström s 7. 
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prestationer.95 Dessutom kan inte alla minskningar och ökningar i aktiekursen 

härröras till befattningshavarens faktiska beslut och handlingar.96 Detta leder till 

att befattningshavaren både kan få lägre samt högre lön på grund av 

omständigheter som personen i fråga inte hade kunnat påverka, såsom hög- och 

lågkonjunkturer. Om dessa externa omständigheter skulle leda till en lägre 

ersättning skulle detta i sin tur kunna leda till försämrad arbetsmoral alternativt 

uppsägning från befattningshavarens sida.97 Ett annat argument mot incitaments-

program är att de leder till för högt risktagande. Som beskrivet ovan som ett 

positivt resultat av incitamentsprogram anser andra istället att resultatet är ett för 

högt risktagandet.98 Incitamentsprogram anses även ha negativ påverkan på 

förtroendet för näringslivet och dess aktörer, vilket har ansetts vara av 

”grundläggande betydelse för samhällsekonomin och investeringsviljan”.99 Detta 

rör dock främst program där anknytning mellan bolagets resultat och ersättningen 

saknas. I SOU 2013:6 lyftes frågan om nivån på vissa vd-ersättningar är rimlig 

med hänsyn till fördelningspolitiska skäl. I och med finanskrisen försköts 

debatten från att handla om konflikten mellan ledningen och ägarna till att istället 

fokusera på den finansiella stabiliteten och samhällsekonomin.100 Orimligt höga 

ersättningar som inte står i proportion till prestation kan nämligen skada bolaget, 

vilket i sin tur påverkar aktieägarna och i slutändan sänker förtroendet för 

näringslivet.101 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, upphovsmännen till Koden, 

menar dock att incitamentsprogram inte haft beaktansvärd medverkan till 

finanskrisen.102  

                                                
 
95 Bång, Waldenström s 50. 
96 Borg s 29. 
97 A a s 29. 
98 Bergström s 7. 
99 Prop 2005/06:186 s 27. 
100 SOU 2013:6 s 99. 
101 SOU 2004:47 s 136. 
102 Svernlöv s 169. 
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4.2! Intressekonflikter i samband med incitamentsprogram 
4.2.1! Aktieägare 
Som redogjort för i avsnitt 2.1 behöver aktieägare ett instrument som sammanför 

bolagets ledande befattningshavares intressen med sina egna. Incitaments-

program är ett sådant. Det är dock viktigt att ersättningsprogram konstrueras rätt 

så att de är effektiva. Det finns ingen nytta för aktieägarna att ha ett aktivt 

kostsamt incitamentsprogram om det inte i sin tur leder till att befattningshavarna 

sätter aktieägarnas intresse före sina egna och andras.  Något som jag anser kan 

vara ett problem är om aktieägarna har olika intressen. Det kan antas att vissa 

aktieägare värderar långsiktighet medan andra värderar kortsiktighet. 

Investeringar kan ske på såväl kort sikt som lång sikt. Detta bör i slutändan ha 

inverkan på hur aktieägarna önskar att incitamentsprogram ska vara konstruerade 

och vilka mål som kopplas till programmet. För marknaden i stort samt 

samhällsekonomin bör dock ett långsiktigt perspektiv vara att föredra och detta 

nämns även som ett mål i Kodens bestämmelser angående rörlig ersättning.  

 

4.2.2! Medarbetare 
Hur incitamentsprogram är konstruerade och hur höga ersättningar som betalas ut 

till ledande befattningshavare är även av intresse för bolagets medarbetare.103 

Med antagandet att ett bolag har begränsade resurser kan det rimligtvis även 

antas att delar av de resurser som läggs på befattningshavares ersättningar hade 

kunnat gå till att höja resterande medarbetares ersättningar. Det skulle dock 

kunna påstås att incitamentsprogram till ledande befattningshavare istället kan 

vara till fördel för medarbetarna i den mening att incitamentsprogrammet leder 

till ökad prestation från befattningshavarens sida, vilket i sin tur leder till 

förbättrat resultat samt högre ersättning för medarbetarna. Om en befattnings-

havares enskilda prestation har så pass stor inverkan på bolagets totala resultat är 
                                                
 
103 Prop 2005/08:186 s 35. 
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något som kan ifrågasättas. En sådan diskussion är dock inte föremål för detta 

arbete. 

 

4.2.3! Styrelsen 
I Koden punkt 4.4 föreskrivs att majoriteten av ledamöterna i styrelsen ska vara 

oberoende i förhållande till bolagsledningen och vilka omständigheter som ingår 

i bedömningen. Trots att en styrelseledamot anses vara oberoende enligt Koden 

finns det dock en risk att intressekonflikter uppstår.  

Ett argument mot incitamentsprogram är att de döljer hur särskilt vd:ar har 

inflytande över sin ersättning.104 Detta har anförts av de amerikanska 

akademikerna Bebchuk och Fried. De menar att en vanlig missuppfattning är att 

vd:n och styrelsen förhandlar och interagerar på armlängds avstånd. Detta 

innebär att båda parter agerar i enlighet med sina intressen, varav styrelsens 

intresse är att tjäna aktieägarna, utan några intressekonflikter. Bebchuk och Fried 

menar däremot att parterna inte alls agerar på armlängds avstånd då vd:n har allt 

för stor makt över styrelsen och lönesättningen.105 Styrelseledamöter kan 

nämligen ha finansiella samt icke-finansiella intressen som ej går hand i hand 

med aktieägarnas intressen. Ledamöternas personliga intressen neutraliseras 

nödvändigtvis inte för att ledamoten har erhållit aktier eller optioner i bolaget.106 

Styrelsen har dessutom skäl för att gynna vd:n. Exempelvis kan det finnas 

relationsband mellan styrelseledamöterna samt den verkställande direktören, 

såsom vänskap och lojalitet.107 Även om Bebchuk och Fried utgår från USA i sin 

framställning anser jag att deras resonemang även kan överensstämma med 

förhållandena i Sverige. Deras resonemang kan dock inte helt och hållet tillämpas 

på Sverige då förhållandena skiljer sig åt en aning. I USA har det visats att vd:n 
                                                
 
104 Bång, Waldenström s 49. 
105 Bebchuk, Fried s 2. 
106 A a s 23. 
107 A a s 31. 
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har stort inflytande vid återval av styrelseledamöter.108 Då det kan antas att 

ledamöterna vill bli återvalda kommer de vilja ha en god relation med denne. I 

Sverige har vd:n inget inflytande vid återval av styrelsen och kan därför inte 

anses ha samma inflytande. Oavsett är det viktigt att ha i åtanke att individer 

delaktiga i skapandet av incitamentsprogram kan ha andra intressen än 

aktieägarnas.  

 

4.2.4! Allmänheten 
I debatten om incitamentsprogram är även allmänhetens syn på näringslivet av 

stor vikt. Ersättningsprogram verkar vara ett av de fenomen som skadar 

förtroendet mest.109 Minskat förtroende påverkar såväl samhällsekonomin som 

investeringsvilja och kan resultera i minskad tillväxt samt välstånd. En följd är att 

det blir svårare för bolagen att erhålla kapital, vilket i sin tur kan påverka 

individen genom att bolagen väljer att anställa färre.110 Med försämrat anseende 

finns även en risk för nedsatt efterfrågan på bolagets produkt eller tjänst. Det 

ligger därför i hela näringslivets intresse att incitamentsprogram utformas på rätt 

sätt. Mer om detta i avsnitt 4.3.4. 

 

4.3! Incitamentsprogram och några rättsekonomiska teorier 
4.3.1! Effektivitet 
Ekonomisk effektivitet kan mätas på två olika sätt: paretoeffektivitet eller 

Kaldor-Hicks effektivitet. Om välfärden ökar för minst en person, utan att den 

minskas för någon annan, anses den frivilliga åtgärd som orsakat ökningen vara 

paretoeffektiv. Att påvisa att en åtgärd är paretoeffektiv i praktiken är dock svårt. 

Kaldor-Hicks effektivitet är ett annat sätt att mäta effektivitet. En åtgärd anses 
                                                
 
108 A a s 26. 
109 SOU 2004:47 s 111. 
110 Prop 2005/06:186 s 27. 
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effektiv enligt Kaldor-Hicks om den totala välfärden är högre, det vill säga om 

positiva följderna är större än de negativa. Av den anledningen är effektivitet 

enklare att uppnå genom Kaldor-Hicks än genom läran om paretoeffektivitet.111  

Att paretoeffektivitet kan uppnås genom incitamentsprogram kan ifrågasättas 

då de medel som distribueras till de högre ersättningar som incitamentsprogram 

skapar måste tas från någon annan budgetpost. Om dessa medel istället hade 

kunnat gynna medarbetarna genom att öka deras ersättningar har vi ett exempel 

på hur välfärden tydligt minskar för någon. Det kan dock påstås att 

incitamentsprogram leder till ökat resultat för bolaget och att medarbetarnas 

ersättningar därför inte påverkas av de kostnader som hör ihop med 

incitamentsprogram. Genom programmet ökar istället välfärden för samtliga 

involverade. Välfärdshöjningen för medarbetarna lär dock ske med viss 

förskjutning då de ledande befattningshavarnas ersättningar först måste höjas för 

att incitament att höja bolagets resultat ska uppstå. Som tidigare anfört kan det 

dessutom ifrågasättas om ledande befattningshavares enskilda prestation 

verkligen har en sådan stor inverkan på bolagets resultat. 

Incitamentsprogram anses effektiva enligt Kaldor-Hicks om den totala 

välfärden är högre än vad den var innan programmet infördes och programmet i 

sig är anledningen till välfärdshöjningen. Effektivitet i denna mening är betydligt 

enklare att uppnå då endast slutresultatet måste vara bättre än innan. Att andra 

erhåller lägre ersättning för att en ledande befattningshavare ska få högre 

ersättning har ingen betydelse i denna bedömning om det i slutändan leder till en 

total välfärdshöjning. Ett incitamentsprogram kan därför bedömas effektivt enligt 

Kaldor-Hicks så länge det leder till bättre resultat eller högre aktievärde för 

bolaget.  

 

                                                
 
111 Bastidas s 176. 
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4.3.2! Spelteori 
Spelteori anser att brist på information om vad andra fattar för beslut leder till 

ineffektiva val. Detta förklaras genom exemplet ”fångarnas dilemma”, i vilket två 

individer utfrågas som misstänkta för ett brott. De har ingen möjlighet att 

kommunicera med varandra och båda får välja mellan att erkänna eller att inte 

säga något alls. Väljer båda att inte säga något alls får de båda ett års fängelse. 

Väljer en att erkänna går den förstnämnda fri medan den andra får tre års 

fängelse. Väljer istället båda att erkänna får de två års fängelse var. På grund av 

att de inte kan kommunicera med varandra kommer båda med stor sannolikhet 

erkänna och därmed få två års fängelse. Fångarnas dilemma demonstrerar hur 

informationsbrist leder till ineffektiva beslut. Hade fångarna kunnat 

kommunicera med varandra hade de nämligen kunnat samarbeta och därför 

endast dömas till ett års fängelse. Motståndare till spelteori menar dock att den 

grundas på långtgående antaganden som gör teorin svårtillämpbar i realiteten.112  

Det kan anses att jakten på de bäst kvalificerade vd:arna samt bristande 

informationen om hur hög ersättning konkurrenter erbjuder de gemensamma 

kandidaterna leder till ineffektiva ersättningsnivåer. Det sker en kamp om 

kvalificerade kandidaterna och för att vinna mot andra konkurrerande bolag krävs 

ett förmånligt incitamentsprogram som leder till höga ersättningar. Låt oss säga 

att två bolag vill anställa samma kandidat. Då individer är nyttomaximerande, 

kommer kandidaten i förhandlingarna vilja ha ett incitamentsprogram som ger så 

hög ersättning som möjligt. Båda bolagen vill överträffa det andra men erbjuda 

ett incitamentsprogram som leder till så låga ersättningar som möjligt, ändock 

incitamentsskapande. Då bolagen saknar information om hur stora förmåner det 

andra erbjuder är risken att båda bolagen erbjuder mer förmånliga incitaments-

program än vad som kan anses vara effektivt ur bolagens synpunkt.  

 
                                                
 
112 Bastidas s 186 f. 
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4.3.3! Behavioral economics 
Medan de typiska rättsekonomiska teorierna bygger på antagandet om att 

människan är rationell och agerar i självintresse bygger behavioral economics på 

att människan har begränsad rationalitet, självkontroll samt självintresse. Att ha 

begränsat självintresse betyder att människor värderar rättvisa och därför 

bestraffar de som utför orättvisa handlingar.113 Ur ett behavioral economics-

perspektiv kan det anses vara särskilt viktigt vad allmänheten anser om bolaget 

och ersättningsnivåerna. Om förtroendet för bolaget är lågt skadar det bolaget 

och dess verksamhet. Dels genom minskad investerings- samt konsumtionsvilja. 

För att undvika en sådan situation är det angeläget att hålla ersättningarna 

proportionerliga till bolagsledningens prestation. Även medarbetare kan bestraffa 

bolaget för höga ersättningar till ledande befattningshavare genom minskad 

arbetsvilja. Det är dock troligt att bolagen sänker sina ersättningar om 

allmänheten och medarbetare bestraffar bolaget. Och på sätt har marknaden 

självreglerats.  

 

4.3.4! Chicagoskolan 
Chicagoskolan grundar sig på antagandet att samtliga individer, utifrån sina egna 

intressen, gör rationella val och handlar stringent.114 Samtliga val görs mot en 

bakgrund av komplett information.115 Individen antas ha möjlighet att jämföra 

alternativ, fatta konsekventa val samt att konsekvent värdera nyttor i jämförelse 

med andra nyttor. Chicagoskolan anser att marknader är självreglerande och 

uppmuntrar därför till minimal inblandning från staten genom regleringar och 

föreskrifter. Lagreglering kan dock vara befogat vid marknadsmisslyckanden.116  

                                                
 
113 A a s 192 f. 
114 A a s 184. 
115 A a s 177. 
116 A a s 184 f. 
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Det kan därför konstateras att incitamentsprogram inte bör regleras såvida inte 

marknaden har misslyckats med att skapa samhällsekonomiskt effektiva åtgärder. 

Reglering kan även vara motiverat av stabiliserings- eller fördelningspolitiska 

skäl.117   

 

4.3.5! Kritik mot rättsekonomin och dess teorier 
Vid tillämpning av de ovan redovisade rättsekonomiska teorierna är det viktigt 

att ha i åtanke att rättsekonomin kritiseras för att skapa ett omänskligt och 

orättvist samhälle i vilket all mänsklig interaktion tolkas i ekonomiska termer. De 

modeller som används förenklar verkligheten så att den blir översiktlig och 

hanterbar. Nackdelen med modellerna är att det finns en risk för att en alltför stor 

förenkling sker och detta bör hållas i åtanke vid applicering av teorierna.118  

 

4.3.6! Sammanfattande reflektioner 
Med hjälp av de ovan redovisade rättsekonomiska teorierna kan vi bilda oss en 

uppfattning om hur ett effektivt incitamentsprogram bör utformas samt hur 

eventuell reglering av incitamentsprogram kan vara så effektiv som möjligt. 

Enligt Chicagoskolan är marknader självreglerande och det bör därför endast 

skapas lagregleringar om marknaden har misslyckats med att skapa 

samhällsekonomiskt effektiva åtgärder. Detta resonemang tar vi med oss in i de 

lege ferenda-diskussionen. Bedömningen i följande avsnitt om hur ett 

incitamentsprogram bör utformas för att vara effektivt tar grund i 

effektivitetsteorierna, spelteori och behavioral economics. Enligt effektivitets-

teorierna är ett incitamentsprogram effektivt då den totala välfärden är större än 

vad den var innan införandet av incitamentsprogrammet eller om välfärden har 

ökat för minst en individ utan att den har försämrats för någon annan på grund av 

                                                
 
117 Molander s 235. 
118 Dahlman m fl s 212. 
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incitamentsprogrammet. Dessutom behövs enligt spelteori transparens för att 

bolagen ska kunna ta så effektiva beslut som möjligt. Det är även viktigt att 

incitamentsprogrammen är långsiktiga och rimliga för att undvika att 

allmänheten och bolagets övriga medarbetare bestraffar bolaget i enlighet med 

behavioral economics.    

 

4.4! Mer om utformningen av effektiva incitamentsprogram 
Som redogjort för är incitamentsprogram ett fenomen som engagerar och det är 

essentiellt för såväl aktieägare som samhällsekonomin att de incitamentsprogram 

som används är effektiva och rimliga. Incitamentsprogrammen ska som 

utgångspunkt syfta till att förmå ledande befattningshavare att agera i aktie-

ägarnas intressen. Nedan kommer redogöras för hur ett incitamentsprogram bör 

konstrueras för att uppfylla detta syfte samt vara effektiva.  

I avsnitt 2.2 redogörs för flera olika former av incitamentsprogram. Vilket 

incitamentsprogram som är effektivast för respektive organisation är upp till 

bolaget i fråga att avgöra och kommer inte behandlas närmare här. Nedan 

kommer dock uppbyggnaden av ett effektivt incitamentsprogram redogöras för.  

 

4.4.1! Prestation 
Som nämnt ovan är ett incitamentsprogram effektivt i enlighet med Kaldor-Hicks 

om det leder till förbättrade resultat, eller andra välfärdsökningar, för bolaget och 

välfärdsökningen överträffar kostnaderna som incitamentsprogrammet medför. 

Med antagandet att ledande befattningshavares individuella prestation har stor 
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betydelse för bolagets resultat är det höjd prestation hos den ledande 

befattningshavaren som är tecken på att ett incitamentsprogram är effektivt.119  

Ett effektivt incitamentsprogram innebär även att ledande befattningshavare 

belönas för sin prestation och inget annat. Om ökningar skett i aktiekursen eller 

vinsten på grund av den generella marknaden, finns det inget värde i att belöna 

den ledande befattningshavaren.120 Ett incitamentsprogram bör därför vara 

fristående, i den mån det är möjligt, från förändringar i konjunkturen samt 

växelkursen.121 Om det är förknippat med vinst bör incitamentsprogrammet 

avgränsas till den vinst som är kopplad till befattningshavarens egna arbete och 

inte samtliga medarbetares.122 En lösning på detta problem skulle kunna vara att 

koppla programmen till ett marknads- eller branschindex. På så sätt tas externa 

faktorer som inte befattningshavaren kan påverka bort.123  Det kan även vara av 

värde att jämföra befattningshavares prestation mot jämlikar. Ersättningen kan på 

så sätt grundas på prestation i relation till hur jämlikar på samma marknad under 

samma tidsperiod har presterat.124 Det sistnämnda alternativet riskerar dock att 

leda till ineffektiva ersättningar om bolag väljer att sätta ersättningar baserat på 

andra ledande befattningshavares ersättning, och inte individens faktiska 

prestation. Att göra en jämförelse mot företagsledare med samma position på 

liknande bolag kan dock vara en bra vägledning i bedömningen huruvida 

ersättningen som incitamentsprogrammet har resulterat i är rimlig.  

Att knyta ersättningen till den ledande befattningshavarens individuella 

prestation kan även anses viktigt ur ett behavioral economics-perspektiv. Det har 

                                                
 
119 Det kan anses långtgående att anta att ledande befattningshavares individuella prestation har en 

sådan stor betydelse för bolagets resultat. I praktiken spelar många andra faktorer in, däribland 
övriga medarbetares prestation, externa faktorer etcetera. Detta är dock ett antagande som görs i 
detta resonemang.  

120 Bebchuk, Fried s 122. 
121 Bång, Waldenström s 53. 
122 Keisu, Stattin s 51. 
123 Bergström, Samuelsson s 106. 
124 Bebchuk, Fried s 122. 
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tidigare redovisats för hur incitamentsprogram som saknat koppling mellan 

ersättning samt prestation har lett till försämrat förtroende hos allmänheten för 

näringslivet.  

Att välja vilka prestationsmått befattningshavarens prestation ska ställas mot 

är en svår bedömning. Måtten kan vara objektiva eller subjektiva. Vissa objektiva 

mått kan dock inte kopplas till befattningshavarens prestation. Vid val av mått är 

det dessutom viktigt att välja ett mått som faktiskt har betydelse för aktieägarna. 

Många objektiva mått, såsom huruvida budgeten hålls eller om årets vinst har 

överskridit föregående års, kan inte anses ha stark koppling till aktievärdet, vilket 

är det som är viktigast för aktieägarna, eller till befattningshavarens enskilda 

prestation. Dessutom ökar riskbenägenheten om måtten, såsom bolagets resultat 

eller aktievärdet, är utanför befattningshavarens kontroll.125 Även redovisnings-

mått bör undvikas då de lätt kan manipuleras. Istället bör aktiekursen väljas som 

mått.126 Huruvida budgeten hålls eller inte samt att vinsten ökar för varje år kan 

inte heller anses vara relevant för en bedömning av befattningshavarens 

prestation.127 Om prestationen baseras på bolagets vinst bör inte den rörliga delen 

baseras på den totala vinsten, det vill säga från första vinstkronan. Istället bör 

först aktieägarnas avkastningskrav dras av från den totala vinsten.128  

Istället för objektiva mått kan subjektiva mått användas. Exempel på sådana är 

hur starkt ledarskap befattningshavaren har uppvisat, kundnöjdhet eller vilka 

strategiska beslut som har fattats. Med subjektiva mått blir bedömningen 

huruvida befattningshavaren har uppfyllt dem eller ej mycket mer flexibel och 

det ger styrelsen mer makt. Medan vissa menar att subjektiva mått måste 

användas för att befattningshavarens fulla arbetsinsats ska visas menar Bebchuk 

och Fried att subjektiva mått öppnar upp för godtycklighet, särskilt om vd:n 
                                                
 
125 A a s 123. 
126 Bång, Waldenström s 52. 
127 Bebchuk, Fried s 124 ff. 
128 Keisu, Stattin s 48. 
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redan har inflytande över ersättningen i enlighet med resonemanget i avsnitt 

4.2.3.129 Om subjektiva mått ska användas är det därför viktigt att styrelsen är 

oberoende och endast har aktieägarnas intressen i åtanke. Då individer är 

nyttomaximerande och kan antas ha egna intressen kan det anses troligt att 

intressekonflikter uppstår vid subjektiva mått.  

 

4.4.2! Långsiktighet 
Vissa anser att det är viktigt att undvika kortsiktiga program som resulterar i att 

mål endast sätts på årsbasis.130 Istället bör ett långsiktigt perspektiv väljas. Enligt 

min mening kan ett alternativ vara att ha en blandning av kortsiktiga samt 

långsiktiga mål för att tillförsäkra ett effektivt arbetssätt. Om incitaments-

programmet endast baseras på långsiktiga mått finns en risk för att motivationen 

hos befattningshavaren sjunker. Ett sätt att försäkra långsiktighet är att om 

programmet leder till innehav av värdepapper bör försäljning regleras.131 Det 

föreskrivs till exempel i Koden punkt 9.7 att aktie- och aktiekursrelaterade 

program inte bör ha en intjänandeperiod som understiger tre år. När 

befattningshavare ska sälja värdepapper i bolaget kan de även tvingas till att 

informera om deras avsikt att sälja i förväg. I den informationen ska inkluderas 

information om försäljningen samt hur många aktier som inkluderas i 

försäljningen. Genom att minska och reglera försäljning av värdepapper minskas 

befattningshavarnas möjlighet att tjäna på kortsiktiga vinster som inte reflekterar 

bolagets långsiktiga mål.132 Kortsiktighet hos incitamentsprogram kan antas vara 

en sådan sak som riskerar leda till bestraffning av bolaget i enlighet med 

behavioral economics. Dessutom är långsiktighet viktigt med hänsyn till 

samhällsekonomin. 

                                                
 
129 Bebchuk, Fried s 126. 
130 Keisu, Stattin s 51. 
131 Becbhuk, Fried s 191; Bergström, Samuelsson s 106. 
132 Bebchuk, Fried s 191; Bång, Waldenström s 52. 



 
  
 

 
 

35 
 
 
 
 
 

4.4.3! Rimlighet 
Som visat tidigare angående allmänhetens förtroende för näringslivets aktörer 

samt näringslivet i helhet är det essentiellt att ersättningarna hålls på en rimlig 

nivå. Annars riskeras samhällsekonomin i längden att drabbas genom minskad 

investerings- samt konsumtionsvilja. Detta går även hand i hand med den 

rättsekonomiska teorin om behavioral economics enligt vilken det finns risk för 

att samhället bestraffar de bolag som agerar orättvist, eller i detta fall delar ut 

orimligt höga ersättningar till ledande befattningshavare. Att hålla ersättningarna 

rimliga är således även viktigt ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Genom att 

fastställa ett maximalt utfall av den rörliga ersättningen, som Koden föreslår i 

punkt 9.5, kan hjälpa bolagen att försäkra sig om att ersättningarna inte skenar 

iväg.  

 

4.4.4! Transparens 
I avsnitt 4.3.2 har det visats hur det vid förhandling om ersättning med 

nyrekryterade ledande befattningshavare kan leda till ineffektiva incitaments-

program samt ersättningar på grund av bristfällig information. Ledande 

befattningshavare kan i sådana situationer utnyttja att bolaget i fråga är ovetande 

om hur förmånligt incitamentsprogram ett konkurrerande bolag erbjuder samma 

ledande befattningshavare. Sådan ineffektivitet kan enligt min mening vara ound-

viklig. Istället är det viktigt att bolaget i varje enskilt fall väger intresset av att 

utforma ett effektivt och rimligt incitamentsprogram mot intresset av att rekrytera 

den specifika ledande befattningshavaren. En reform som föreslagits i 

promemorian Ds 2018:15 är att noterade bolag ska tillhandahålla på sin hemsida 

sina riktlinjer för ersättningar för ledande befattningshavare och en 
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ersättningsrapport.133 Detta förslag ska diskuteras vidare i de lege ferenda-

diskussionen.  

 

4.4.5! Sammanfattande reflektioner 
Sammanfattningsvis är det viktigt vid utformning av effektiva 

incitamentsprogram att göra ett medvetet val mellan objektiva och subjektiva 

mått beroende på bolagets natur. Subjektiva mått är flexibla men öppnar upp för 

godtycklighet i bedömningen av huruvida befattningshavaren uppfyllt målet eller 

ej. Objektiva mått kan istället anses vara för fyrkantiga och sakna relation till 

befattningshavarens egna prestation. Därutöver ska måtten ha nära koppling till 

den ledande befattningshavarens prestation samt vara svårmanipulerade. 

Slutligen, och möjligtvis det viktigaste kriteriet, måttet ska ha betydelse för 

aktieägarna. Därtill är långsiktighet, rimlighet och transparens viktigt för att ett 

incitamentsprogram ska vara effektivt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
 
133 DS 2018:15 s 64. 
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5! Diskussion och analys 

5.1! De lege lata och ändamålsenlighet 
De associationsrättsliga bestämmelserna syftar till att understödja en aktiv 

ägarroll samt tillförsäkra att bolagsledningen inte utnyttjar det förtroende som de 

har fått från aktieägarna.134 Exempelvis rekommenderades det i förarbetena att 

bolagsstämmans makt över ersättningen till bolagsledningen skulle förtydligas 

samt förstärkas.135 Aktiva aktieägare är nämligen viktiga för marknadsekonomins 

välmående genom att de är delaktiga i bolagets utveckling samt ser till att 

bolagets resurser nyttjas på ett effektivt sätt.136 Ett ytterligare syfte med 

bestämmelserna är att uppmuntra till ersättningar som är långsiktiga, väl-

formulerade samt skäliga. Genom bestämmelserna är förhoppningen att 

förtroendet för enskilda bolag samt näringslivet i stort upprätthålls.137 Även Leo-

bestämmelserna syftar till att trygga aktieägarnas inflytande över 

ersättningarna.138  

Regeländringarna kan anses ha haft viss effekt på nivån av de ersättningar som 

delas ut. Bestämmelserna i ABL visar på bolagsstämmans inflytande över 

besluten om ersättningar till ledande befattningshavare, särskilt när det kommer 

till sådana emissioner som täcks av Leo-bestämmelserna. Leo-bestämmelserna 

uppmanar till aktivt ägarskap genom att stadga att stämman inte får bemyndiga 

annan att fatta beslut om emission. Även majoritetskravet om nio tiondelar ökar 

stämmans inflytande. Utöver detta försäkrar Koden långsiktiga, välskapta samt 

skäliga ersättningar genom att ställa mer materiella krav, såsom att de ska 

konstrueras med syftet att uppmana till långsiktighet, vara kopplade till kriterier, 

                                                
 
134 Prop 2005/06:186 s 36. 
135 A prop s 35. 
136 Prop 1997/98:99 s 75. 
137 Prop 2005/06:186 s 36. 
138 A prop s 29. 
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ska ha en maximal gräns om de är ersättningar som betalas ut kontant, samt att 

intjänandeperioden för de ersättningar som är aktie- och aktiekursrelaterade ska 

vara minst tre år. Det saknas dock materiella regler i ABL, något som jag anser 

skulle vara överflödigt med anledning av Koden. Som visat i inledningen av 

denna framställning är incitamentsprogram dock något som fortfarande upprör. 

Den existerande regleringen har hjälpt marknaden att återvinna en del av 

allmänhetens förtroende, men det är tydligt att många ännu är tveksamma till 

incitamentsprogrammens förekomst. Med anledning av att incitamentsprogram 

under en längre tid förknippats med orimligt höga ersättningar utan anknytning 

mellan ersättningen och prestationen är det förståeligt att det tar tid innan synen 

på incitamentsprogram ändras.  

Regleringen av incitamentsprogram, med lagreglering i kombination med 

självreglering, uppfyller ändamålen förutsatt att aktieägarna tar sitt ansvar och 

utövar en aktiv ägarroll. Med större frihet för bolagen och dess aktieägare följer 

större ansvar att besluta om effektiva incitamentsprogram.  
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5.2! De lege ferenda 
I följande avsnitt kommer den reglering som avser incitamentsprogram 

analyseras mot den teoretiska bild som visats i avsnitt fyra. Inledningsvis ska en 

diskussion om kombinationen av lagreglering samt självreglering föras, för att 

sedan mynna ut i resonemang om ett potentiellt förbud av vissa incitaments-

program, förslag om att införa krav på ersättningsrapport och reformer av Leo-

bestämmelserna. 

 

5.2.1! En kombination av lagreglering och självreglering 
Som visat i de lege lata-avsnittet utgörs regleringen av incitamentsprogram för 

ledande befattningshavare av både lagreglering och självreglering. I det följande 

avsnittet ska denna kombination diskuteras med Chicagoskolan och behavioral 

economics som grund. Självreglering har ansetts inte ha möjlighet att skydda 

aktieägarna och deras inflytande till samma grad som lagreglering kan. Dels för 

att Koden endast riktar sig till de börsnoterade och statliga bolagen, dels för att 

det finns en möjlighet att avvika från vissa bestämmelser med hänsyn till följ-

eller-förklara-principen. Självreglering kan inte heller anses stärka allmänhetens 

förtroende för näringslivet och dess aktörer på samma sätt som lagreglering 

kan.139  Lagreglering premieras dessutom ofta framför självreglering med 

argumentet att det inte finns samma möjligheter till påföljder vid självreglering. 

Det finns dock flera sätt i svensk rätt genom vilka man kan ingripa mot 

incitamentsprogram. Exempelvis genom regler i aktiebolagslagen; reglerna om 

återbäring av vinstutdelning, skadeståndsregler eller generalklausulerna.140 

Dessutom kan det antas att få bolag öppet vill bryta mot gällande reglering, såväl 

lagreglering som självreglering, med tanke på de potentiella konsekvenserna för 

                                                
 
139 A prop s 36. 
140 Keisu, Stattin s 51. 
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bolaget i enlighet med den rättsekonomiska teorin om behavioral economics. 

Förlusterna på grund av försämrat anseende skulle troligtvis överskrida de 

potentiella fördelarna som ett incitamentsprogram i strid med god sed skulle 

medföra.  

Lagregleringen av incitamentsprogram som uppstod efter finanskrisen har 

dessutom kritiserats hårt för att vara långtgående.141 Istället för att detaljreglera 

incitamentsprogram är det essentiellt att uppmuntra till ett konstruktivt handlande 

på marknaden. Med ett sådant beteende på marknaden finns inte ett lika stort 

behov av reglering och marknaden blir dessutom effektivare.142 Näringslivets 

aktörer förespråkar dessutom självreglering vid hantering av ersättningsfrågor.143 

Det är nämligen svårt att skapa god bolagsstyrning med lagreglering då mycket 

av aktieägarnas samt bolagsorganens uppgifter ofta inte brukar eller kan regleras 

genom lag.144  Det är även i enlighet med Chicagoskolan att marknadens aktörer 

bör ges betydande inflytande över det som gäller deras välfärd. Vid 

marknadsmisslyckanden kan dock lagreglering vara motiverat. Exempelvis 

skulle lagreglering kunna införas med anledning av fördelningspolitiska eller 

stabiliseringspolitiska skäl.145 Sådana skäl kan anses föreligga. Den självreglering 

vi har idag bör därför värnas samt tillmätas det värde och den tyngd som den 

faktiskt har. Viss lagreglering är däremot motiverad för att skydda aktieägarna, 

bibehålla förtroendet för näringslivet och tillförsäkra en effektiv utformning av 

incitamentsprogrammen. Regleringen av området bör därför enligt min mening 

fortsatt bestå av en kombination av lagreglering samt självreglering för att 

vidhålla bolagens handlingsutrymme och därmed effektivitet men samtidigt 

säkerställa aktieägarnas inflytande samt att slutresultatet är effektiva och 

välutformade incitamentsprogram som baseras på den ledande befattnings-
                                                
 
141 SOU 2013:6 s 103. 
142 SOU 2013:6 s 105. 
143 Svernlöv s 168. 
144 Stattin (2008) s 95. 
145 Molander s 243. 
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havarens prestation. Med avvägningen mellan lagreglering i ABL samt 

kodreglering och Aktiemarknadsnämndens uttalanden skapas en god balans 

mellan begränsningar och frihet. 

 

5.2.2! Leo-bestämmelserna 
Inledningsvis skulle det kunna övervägas (mot bakgrund av de överväganden 

som redovisas ovan) om ett förbud mot vissa typer av incitamentsprogram bör 

införas. Jag ser dock inte något sådant behov. I dagsläget finns inga förbud 

angående vilken typ av incitamentsprogram som får användas. Precis som det 

uttrycks i förarbetena anser jag att en sådan inskränkning skulle hota bolagens 

samt aktieägarnas autonomi. Aktieägarna är de som bör ha inflytande över beslut 

om vilka incitamentsprogram som ska användas inom bolaget.146 Att 

utformningen av incitamentsprogrammen regleras till viss del är en annan sak. 

Det kan även övervägas om Leo-bestämmelsernas tillämpningsområde bör 

utvidgas genom att samtliga ersättningar till ledande befattningshavare ska fattas 

av bolagsstämman med Leo-majoritet. Ett skäl som talar för en sådan förändring 

är att skydda minoritetsägarna mot att en aktieägare med majoritet kan besluta 

om orimliga ersättningar till bolagets ledande befattningshavare. Även här kan 

det dock ses som en för stor inskränkning i aktieägarnas befogenheter.147 En 

sådan förändring skulle dessutom resultera i stora kostnader vilket inte kan anses 

effektivt. Därutöver skulle även vissa problem i praktiken uppstå då exempelvis 

en stämma skulle behöva kallas efter nyanställning av vd.148  

Fortsättningsvis ska ytterligare potentiella reformer av Leo-bestämmelserna 

behandlas. Dels huruvida Leo-bestämmelsernas tillämpningsområde bör 

inskränkas, dels huruvida majoritetskravet om nio tiondelar bör sänkas till två 

                                                
 
146 Se prop 2005/06:186 s 38. 
147 Se prop 2005/06:186 s 45. 
148 Prop 2005/06:186 s 42 f. 
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tredjedelar. Dessa frågor har behandlats i promemorian Vissa lagändringar i fråga 

om vissa riktade emissioner av aktier (Ds 2011:21) samt senast i promemorian 

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang - förslag till genomförande i svensk 

rätt (Ds 2018:15). Förslaget att justera Leo-bestämmelsernas tillämpningsområde 

innebär att överlåtelser av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i 

dotterbolag ska göras undantag för angående godkännande från bolagsstämman 

om värdet av överlåtelsen är mindre än en procent av koncernens värde. Skälet 

bakom förslaget syftade till att underlätta så kallade management buy outs som 

innebär att ett moderbolag kan sälja icke-lönsamma dotterbolag till de anställda i 

bolaget.149 Då detta förslag tydligt saknar koppling till incitamentsprogram 

kommer detta inte behandlas vidare. Den andra föreslagna reformen var att 

antingen stryka kravet om att förslag om emission ska biträdas av en viss andel 

av de företrädda aktierna på eller sänka majoritetskravet om nio tiondelar till två 

tredjedelar. Det första alternativet avfärdades då en sådan förändring skulle gå 

emot huvudregeln om att krav på kvalificerad majoritet ska inkludera röst- och 

kapitalandel.150 Istället diskuterades en eventuell sänkning av majoritetskravet. 

Syftet med att kräva nio tiondelar vid emissioner som omfattas av Leo-

bestämmelserna är att aktieägarna bör vara i samförstånd angående ett sådant 

beslut. I praktiken har det dock visat sig att det är svårt att åstadkomma och 

därför bestämdes majoritetskravet till nio tiondelar.151 Det finns flera skäl bakom 

en sänkning till två tredjedelar. För det första har majoritetskravet ansetts 

föranleda problem med anledning av den stora delen utländska aktieägare. 

Många utländska ägare väljer att avstå från att rösta eller rösta nej i ovanliga 

frågor. Då Leo-bestämmelserna är unika för Sverige och saknar motsvarighet i 

andra länder är resultatet att många avstår från att rösta eller röstar nej. Av den 

anledningen kan det därför vara svårt att uppnå nio tiondelar. Som tidigare nämnt 
                                                
 
149 Ds 2018:15 s 418 f. 
150 A Ds s 422. 
151 Kristiansson s 371. 



 
  
 

 
 

43 
 
 
 
 
 

saknar även bestämmelserna motsvarighet i såväl norden som övriga länder. En 

sänkning skulle därför leda till att Sveriges regelverk bättre överensstämmer med 

andra länders. Dessutom leder majoritetskravet till konkurrensnackdelar för 

svenska bolag då dessa i jämförelse med utländska bolag inte kan genomföra 

omstruktureringar på samma sätt.152 Enligt min mening är en sänkning av 

majoritetskravet motiverad av rättsekonomiska skäl. Att det nuvarande 

majoritetskravet har visats leda till att förslag om Leo-emissioner avslås – inte på 

grund av att förslaget har motstånd hos stämman utan med anledning av att 

utländska aktieägarna avstår från att rösta eller röstar nej då det anses vara ett 

ovanligt förslag – kan inte anses effektivt. Att majoritetskravet dessutom innebär 

en konkurrensnackdel för svenska börsnoterade bolag, i jämförelse med 

utländska, är något som talar starkt för en sänkning. Särskilt då det har uttryckts 

att Leo-bestämmelserna fortfarande utgör ett starkt skydd för aktieägarna trots en 

eventuell sänkning av majoritetskravet.153 Det är omotiverat att behålla reglering 

som försätter svenska börsnoterade bolag i underläge på den globala marknaden 

när Leo-bestämmelserna även med ett sänkt majoritetskrav skulle skydda 

aktieägarna.!!

 

5.2.3! Ökad transparens 
Utöver sänkning av majoritetskravet föreslår promemorian Ds 2018:15 att 

noterade bolag ska tillhandahålla på sin hemsida sina riktlinjer för ersättningar 

för ledande befattningshavare och en ersättningsrapport. Ersättningsrapporten ska 

innehålla information om hur stora ersättningar eller aktier och aktieoptioner som 

har delats ut, vilka proportioner ersättningen består av fast respektive rörlig del 

och hur ersättningen uppfyller bolagets riktlinjer om ersättningar för ledande 

befattningshavare. Rapporten ska dessutom inkludera detaljer om hur 
                                                
 
152 Ds 2018:15 s 416 f. 
153 Se Ds 2018:15 s 424. 
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ersättningen bidrar till bolagets långsiktiga resultat och hur prestationsmåtten har 

tillämpats.154 Att bolagen skulle föreskrivas att utarbeta en ersättningsrapport 

skulle dock medföra visst dubbelarbete för bolagen då vissa uppgifter skulle 

behöva redovisas i både årsredovisningen och i ersättningsrapporten.155  

Den ineffektivitet som orsakas av dubbelarbete anser jag dock övervägs av de 

fördelar som skulle följa av den transparens som ersättningsrapporten skapar. 

Dels skulle rimligtvis förtroendet för bolagen förbättras då allmänheten tydligt 

kan se hur ersättningarna har beräknats och vilka kriterier som ligger till grund 

för dem. Dels underlättar en eventuell ersättningsrapport för aktieägarna i deras 

uppgift att utöva aktivt aktieägarskap. Dels skulle mer offentlig samt 

lättillgänglig information kring ledande befattningshavares incitamentsprogram 

minska den informationsbrist som leder till ineffektiva incitamentsprogram. 
!

  

                                                
 
154 A Ds s 71. 
155 A Ds s 353. 
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6! Avslutande tankar 
Incitamentsprogram har blivit ett allt vanligare verktyg vid bolagsstyrning och 

numera har majoriteten av de börsnoterade bolagen i Sverige ett eller flera aktiva 

incitamentsprogram. Denna framställning har kretsat kring hur dessa program 

ska utformas för att vara effektiva samt huruvida regleringen uppfyller 

ändamålen som har uttryckts vid skapandet av regleringarna.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att incitamentsprogram är effektiva om de 

ökar välfärden för åtminstone en individ utan att minska välfärden för någon 

annan eller om de ökar den totala välfärden. I praktiken kan det vara svårt att 

konstruera ett incitamentsprogram som inte minskar välfärden för någon då det 

får antas att ett bolag har begränsat med resurser och att det vid skapandet av ett 

incitamentsprogram behöver göras omfördelningar. I enlighet med spelteori är 

det givet att utan möjlighet till informationsutbyte kommer det oundvikligt 

uppstå ineffektiva incitamentsprogram i de fall då flera bolag tävlar om samma 

kandidat. Med ökad transparens, exempelvis genom en ersättningsrapport som 

föreslogs i Ds 2018:15, skulle dock informationsbristen minska. Effektiva 

incitamentsprogram leder även till rimliga och långsiktiga ersättningar. Skulle 

medarbetarna eller allmänheten anse att ett bolag delar ut orimligt höga 

ersättningar som saknar koppling till den ledande befattningshavarens prestation 

samt uppmuntrar till kortsiktighet riskerar bolaget förlora både sitt anseende samt 

sina intäkter. Ett incitamentsprogram bör därför utformas med kriterier som 

säkerställer att ersättningen är kopplad till prestation, programmet uppmuntrar till 

långsiktighet samt förhindrar att orimligt höga ersättningar delas ut. 

Angående den nuvarande lagregleringen kan den, tillsammans med 

självreglering, anses uppfylla de ändamål som anges i förarbetena. Det är dock av 

betydande vikt att aktieägarna tar sitt ansvar och inte blint förlitar sig på att 

incitamentsprogram utplånar principal-agent-problemet. Aktieägarna måste likväl 
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fatta välinformerade beslut under bolagsstämman vilket skulle underlättas om 

krav på ersättningsrapport, infördes. Majoritetskravet i Leo-bestämmelserna bör 

sänkas till två tredjedelar med hänsyn till svårigheterna att uppnå nio tiondelar 

med anledning av den stora delen av utländska ägare samt konkurrensnackdelen 

för svenska börsnoterade bolag. En sänkning av majoritetskravet skulle inte 

lämna aktieägarna utan skydd utan Leo-bestämmelserna skulle även med ett 

sänkt majoritetskrav skydda dem mot missgynnande beslut om emission. Då de 

lege lata är ändamålsenlig och då ytterligare inskränkningar av aktieägarnas 

beslutsfrihet skulle vara allt för långtgående finns inget behov av andra reformer 

än en sänkning av majoritetskravet samt ett införande av krav på att 

tillhandahålla sina ersättningsriktlinjer samt en ersättningsrapport på sin hemsida 

som det ter sig nu. Vid framtida reformer är det viktigt att värna aktieägarnas 

beslutsfrihet men även deras skyldighet att visa på aktieägarengagemang. 
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