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Sammandrag 

Det finns mycket forskning och kritik om hur effektiva aktiebaserade 

incitamentsprogram är för företags prestation, trots det ökar implementeringen av 

dessa. Därför är syftet med denna studie att undersöka vilka argument företag 

använder för aktiebaserade incitamentsprogram och att utforma en förklaringsmodell. 

I litteraturgenomgången tas fem argument upp baserat på tidigare studier vilka är 

skapa målkongruens, attrahera och behålla personal, öka arbetsinsatsen, öka 

risktagandet samt efterlikna andra företag. För att ta reda på vilka argument som finns 

har intervjuer utförts på åtta företag med personer som är med och tar fram förslag till 

aktiebaserade incitamentsprogram. Resultatet visar att de vanligaste argumenten är att 

skapa målkongruens och attrahera och behålla personal, men också att företag till hög 

grad använder programmen för att andra företag gör det. Vidare uppkom även nya 

argument vilka är hålla nere fasta lönekostnader, öka engagemanget och belöna 

prestation. Förklaringsmodellen presenterar sedan argumentens samband och styrka 

till aktiebaserade incitamentsprogram.  

 

Nyckelord: Aktiebaserade incitamentsprogram, målkongruens, behålla och attrahera 

personal, institutionell teori 
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1. Inledning 

1.1 Problematisering 
Allt högre ersättningar delas ut till ledande befattningar i näringslivet, främst 

aktiebaserade ersättningar, och det pågår en ständig debatt kring hur effektiva dessa 

egentligen är för företagens långsiktiga framgång. Rörliga ersättningar har i 

amerikanska företag ökat kraftigt de senaste 30 åren, från 30 procent av den totala 

ersättningen till 90 procent idag (Bång och Waldenström, 2009). I Sverige har det inte 

varit lika vanligt med rörliga ersättningar som i övriga västvärlden men de senaste 

åren har företagsledarnas totala inkomster ökat med mer än vad den genomsnittliga 

löntagarens inkomst har, vilket visar på en ökning av rörliga ersättningar även i 

Sverige (Bång och Waldenström, 2009).  Något som nyligen uppmärksammats är 

SEB:s VD Annika Falkengren som under 2014 deklarerade en inkomst på 27 miljoner 

kronor där hela 16 miljoner kom från SEB:s aktiebaserade incitamentsprogram 

(Cervenka, 2016). 

I Sverige används flera olika typer av incitamentsprogram, de vanligaste är bonus och 

aktiebaserade program (Bång och Waldenström, 2009). Det är vanligt att skilja på 

kortsiktiga och långsiktiga incitamentsprogram. Bonus hör till den förstnämnda 

kategorin och är den enklaste formen av incitamentsprogram som innebär att personen 

får en extra kontantlön, ofta baserad på företagets vinst eller andra poster i 

bokföringen. Aktiebaserade incitamentsprogram tillhör oftast långsiktiga program och 

kan innebära att den anställde tilldelas eller får rättighet att köpa aktier till ett visst 

pris efter en viss period som kan variera i längd (Merchant & Van der Stede, 2012, 

s.371-374). Det finns också program som innebär att den anställde får köpa aktier till 

ett rabatterat pris vilket gör att denne får möjlighet till fler aktier i företaget. 

Programmen påstås skapa incitament för de anställda att öka värdet på företagets 

aktier och både den anställde och aktieägarna kan då bli vinnare (Bång och 

Waldenström, 2009). 

Ett ofta framfört argument för aktiebaserade incitamentsprogram är för att lösa den 

svårighet som uppstår när anställda inte agerar i aktieägarnas intresse, det så kallade 

agent-principal problemet (Buck et al, 2003). För att undgå detta problem använder 

företag ofta just aktiebaserade program för att öka målkongruensen. Andra argument 
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kan bland annat vara att behålla och attrahera personal, öka risktagandet i och med 

långsiktiga investeringar samt att få de anställda att öka arbetsinsatsen (Merchant & 

Van der Stede, 2012, s.369; Frey och Osterloh, 2002, s.7; De Fusco et al, 1990; 

DiMaggio och Powell, 1983). 

Viss forskning visar på att aktiebaserade incitamentsprogram kan fungera för att öka 

företags prestationer och att det därmed finns ett positivt samband (Hall och Liebman, 

1998; Coughlan och Schmidt, 1985). Denna forskning är dock starkt kritiserad då det 

är problematiskt att uppskatta hur effektiva aktiebaserade incitamentsprogram är 

eftersom dess kostnader och fördelar är svåra att mäta. Det finns också flera faktorer 

som påverkar företags aktievärde, exempelvis marknaden och dess förväntningar 

(Abowd och Kaplan, 1999). Även om det finns studier som visar att aktiebaserade 

incitamentsprogram är positivt för företags prestation är det alltså svårt att härleda till 

just aktiebaserade incitamentsprogram (Murphy, 1999). Ett företag kan nå stora 

framgångar utan att exempelvis just vd:n har arbetat hårdare. 

Annan forskning som har testat detta samband hävdar att det inte finns någon 

koppling alls mellan aktiebaserade incitamentsprogram och företags prestationer 

(Jensen och Murphy 1990). Studier har exempelvis visat att personer som har en fast 

ersättning som är under medianlönen får en högre total ersättning än genomsnittet 

oavsett om företaget presterar dåligt eller bra (Bebchuk och Fried, 2004). Detta 

innebär alltså att dessa personer ständigt får högre belöningar oberoende av företagets 

prestation. I USA utfördes en studie på 2500 vd:ar under en 14 år lång period där 

resultatet tydligt visade att det inte fanns något signifikant samband mellan 

aktiebaserade incitamentsprogram och företagens framgång (Jensen och Murphy, 

1990). 

Baserat på tidigare forskning kan det alltså antas att det finns ett fundamentalt 

problem med aktiebaserade incitamentsprogram eftersom företag betalar stora 

summor pengar trots att det finns många svårigheter och ingenting som tydligt visar 

att det fungerar. I och med problematiken i forskningen och den ständigt ökande 

implementeringen av aktiebaserade incitamentsprogram är detta ett uppmärksammat 

forskningsområde. Exempelvis har det länge varit vanligt i länder som USA och 

Storbritannien (Hall och Liebman, 1998) och i Sverige har det blivit allt vanligare på 

senare tid (Bång och Waldenström, 2009). År 2013 föreslog exempelvis 68 procent av 
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bolagen på Stockholmsbörsen någon typ av aktiebaserat incitamentsprogram på sin 

bolagsstämma (Aon Hewitt, 2013). Forskning om aktiebaserade incitamentsprogram 

på den svenska marknaden är dock fortfarande relativt tunn. Företag som använder 

aktiebaserade incitamentsprogram har förmodligen olika anledningar och argument 

samt förväntar sig olika effekter av programmen. Detta och det faktum att forskningen 

kring hur effektiva programmen är har visat sig vara motstridig gör det intressant att 

studera varför allt fler företag använder programmen vilket leder fram till 

forskningsfrågan: 

Vilka argument använder företag för aktiebaserade incitamentsprogram i svenska 

företag? 

1.2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka argument företag använder för 

aktiebaserade incitamentsprogram. Studien undersöker detta utifrån de personer som 

är med och föreslår programmen. Vidare är syftet att utveckla en förklaringsmodell 

som visar sambanden mellan de olika argumenten och aktiebaserade 

incitamentsprogram.   

1.3 Avgränsning 
Aktiebaserade incitamentsprogram är den typ av ersättning som har ökat mest den 

senaste tiden och därför kommer denna studie att avgränsas till att undersöka endast 

denna typ av incitamentsprogram, även om andra rörliga ersättningar fortfarande 

förekommer. Det är endast argument för aktiebaserade incitamentsprogram som 

kommer att undersökas, syftet är alltså inte att studera hur effektiva dessa är.  

1.4 Disposition 
Studien kommer först att presentera argument för aktiebaserade incitamentsprogram 

som hämtas i tidigare forskning och en teoretisk förväntad modell kommer att 

utformas. Vidare kommer metoden för undersökningen att presenteras och diskuteras. 

Sedan presenteras resultatet från intervjuerna med koppling till de teoretiska 

förväntningarna och eventuella nya argument tas upp. Studien avslutas med ett 

diskussionsavsnitt som mynnar ut i en förklaringsmodell och en slutsats, där även 

förslag på vidare forskning tas upp. 
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2. Argument för aktiebaserade incitamentsprogram - en 
litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer först olika typer av aktiebaserade incitamentsprogram att 

presenteras, sedan följer en litteraturgenomgång av de argument som finns för 

aktiebaserade incitamentsprogram.  

Aktiebaserade incitamentsprogram ges främst till styrelsemedlemmar och ledningen, 

exempelvis vd:n, men kan också ges till alla anställda (Bång och Waldenström, 2008). 

Det finns olika typer av aktiebaserade incitamentsprogram. Optioner är en variant 

som innebär att den anställde får rätt att köpa eller sälja aktier till ett i förväg bestämt 

pris och de kan inte överlåtas eller användas förrän efter en tidsbestämd period 

(Brealy et al, 2014, s.303). De kan dock leda till höga skattekostnader då skattesatsen 

på optioner i Sverige är mycket högre än i andra länder (Hecht, 2014). 

En annan typ av aktiebaserade incitamentsprogram är matchningsaktier som går ut på 

att den anställde får köpa aktier i företaget till ett rabatterat pris eller att de får 

investera i företagets aktier till en viss procent av den fasta lönen (Merchant & Van 

der Stede, 2012, s.373-374). Efter några år matchas aktierna med ett antal nya aktier. 

Matchningsaktier skiljer sig från optionsprogram då deltagarna själva måste investera 

för att delta. Många företag har även prestationsaktier vilket innebär att aktier endast 

delas ut om prestationskravet är nått (Merchant & Van der Stede, 2012, s.373-374). 

Om det inte finns något prestationskrav handlar det bara enbart om att öka aktievärdet 

för att ersättningen ska vara värd någonting. 

Oavsett vilken typ av aktiebaserade incitamentsprogram företag använder har de 

förmodligen olika motiv och argument för det. Det finns ett antal teorier och en hel 

del forskning kring argument för aktiebaserade incitamentsprogram vilka kommer att 

presenteras nedan. 

2.1 Skapa målkongruens 
Det kan vara svårt för företag att få sina anställda att arbeta i samma intresse som 

ägarna, något som agent-principal teorin belyser (Jensen och Meckling, 1976). Teorin 

hävdar att de anställda endast arbetar för sin egen vinning och inte lägger tillräckligt 

mycket energi och tid på företagets mål. Ett annat problem som agent-principal teorin 
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tar upp är moralisk risk vilket innebär att de anställda blir mindre ansvarsfulla och tar 

stora risker då de själva inte drabbas av konsekvenserna. Därför kan ett argument för 

att använda aktiebaserade incitamentsprogram vara att få de anställda att sträva efter 

samma mål som ägarna, det vill säga att öka aktievärdet (Buck et al, 2003; Merchant 

och Van der Stede, 2012, s.368). 

En anledning till att anställda inte alltid arbetar i aktieägarnas intresse kan bero på att 

de inte har tillräckligt med egna aktier i företaget och att deras prestation då inte är 

direkt kopplad till deras egen förmögenhet (Pound och Zeckhauser, 1990). Det har 

utförts studier på hur de anställdas aktieinnehav påverkar målkongruensen (Pound och 

Zeckhauser, 1990; Agrawal och Knoeber, 1996). Studierna syftar till att studera hur 

anställda med stort aktieinnehav påverkar företagets långsiktiga prestation. Resultatet 

visar att det är bättre för företagets målkongruens när anställda med stort aktieinnehav 

är med och kontrollerar företagets verksamhet. Personer som har ett stort aktieinnehav 

kan alltså antas vara de personer som bäst styr företaget mot de gemensamma målen 

och det kan därför finnas argument för företag att öka de anställdas aktieinnehav för 

att öka målkongruensen. 

2.2 Attrahera och behålla personal 
En annan förklaring till varför företag använder aktiebaserade incitamentsprogram 

kan vara att attrahera och behålla personal (Merchant & Van der Stede, 2012, s.369). 

Aktieägarna kan koppla ersättningen till den anställdes fortsätta anställning för att 

behålla kompetent personal (Oyer och Schaefer, 2004). Vissa företag sätter fasta löner 

som är lägre än genomsnittet och erbjuder istället aktiebaserade ersättningar som ger 

möjligheten att tjäna mer än den totala medellönen. Det kan locka personer som är 

risksökande och de som tror att de kan prestera utöver det vanliga. Det finns en studie 

som hävdar att detta är en anledning till att just aktiebaserade incitamentsprogram har 

ökat de senaste åren då risksökande personer ofta har en liknande syn på företagets 

mål som ägarna (Oyer och Schaefer, 2004). En fördel med att locka sådana här 

personer är att de har en förståelse för att det är positivt att investera för att långsiktigt 

öka aktievärdet. Företag kan alltså använda olika typer av incitamentsprogram för att 

locka olika typer av personal. 
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En översiktsstudie på området presenterar ett flertal studier och kommer fram till 

slutsatsen att incitamentsprogram fungerar för att motivera personal att stanna i 

företaget (Oyer och Schaefer, 2010). Företag som använder aktiebaserade 

incitamentsprogram kan ha större chans att behålla personal än ett företag som endast 

använder bonusprogram, trots att de har samma tidslängd, eftersom aktierna kan öka i 

värde (Oyer, 2004). Detta leder till att aktiealternativet kan ge större ersättning än 

bonus och därmed skapa ökat incitament för den anställde att stanna kvar i företaget.  

En annan studie visar att en anledning för främst nystartade företag att använda 

aktiebaserade incitamentsprogram kan vara den möjlighet det ger att erbjuda personal 

extra ersättning trots att de ännu inte är så finansiellt starka (Marton et al, 2008). 

Aktiebaserade incitamentsprogram påstås alltså vara bra för nya företag då det inte 

kräver lika mycket likviditet som kontantbaserade ersättningar. Detta kan vara ett sätt 

för företagen att locka anställda genom att erbjuda samma förmåner som andra större 

bolag redan erbjuder. 

2.3 Öka arbetsinsatsen 
Vidare kan ett annat argument för aktiebaserade incitamentsprogram vara att öka den 

anställdes arbetsinsats och prestation (Frey och Osterloh, 2002, s.7). Teorier gällande 

incitamentsprogram hävdar att anställda behöver motiveras för att arbeta hårdare och 

göra ett bra jobb (Merchant och Van der Stede, 2012, s. 369). Extra ersättningar kan 

också behövas för att få de anställda att överkomma påfrestande hinder. Något som 

kan påverka den anställdes arbetsinsats är att de känner lust att utföra arbetet för 

sakens skull och inte för det som arbetsinsatsen ska leda till (Bénabou och Tirole, 

2003). En annan faktor kan vara att den anställde får incitament att utföra en uppgift 

för att det efterföljs av någon typ av fysisk belöning, vanligtvis monetära belöningar. 

Därför kan aktiebaserade incitamentsprogram vara vanligt för att öka den anställdes 

arbetsinsats (Frey och Osterloh, 2002, s.7). 

Det finns en studie som har testat just sambandet mellan aktiebaserade 

incitamentsprogram och viljan att arbeta hårt och effektivt hos vd:ar. I denna studie 

kommer de fram till att aktiebaserade incitamentsprogram är effektiva när det 

kommer till att öka arbetsinsatsen (Benmelech, 2008). Det finns dock en annan studie 

inom samma område som inte hittar något samband och kommer fram till att när 
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storleken på chefers belöning beror på aktievärdet känner chefen ingen extra lust att 

öka arbetsinsatsen (Paul, 1992). 

2.4 Öka risktagandet 
Det kan också finnas ett samband mellan aktiebaserade incitamentsprogram och 

risktagande i företag. Forskning visar på att ju mer anställdas ersättning beror på 

aktievärdet, desto mer risker kommer de att ta (De Fusco et al, 1990). Bland annat 

hävdar forskningen att aktiebaserade incitamentsprogram leder till att de anställda gör 

större investeringar i företaget och vågar ta på sig större skulder för att i framtiden öka 

företagets värde. Aktieägare kan alltså använda aktiebaserade incitamentsprogram för 

att försöka öka antalet positiva investeringar i företaget och för att nå detta måste den 

anställde våga ta höga risker. Vidare visar en annan studie att när de anställdas 

ersättning är starkt kopplad till aktievärdet kommer det oftast att investeras mer i 

forskning och utveckling och mindre i materiella tillgångar (Coles et al, 2005). Trots 

att stora investeringar bidrar till höga kostnader på kort sikt kan det leda till stora 

intäkter i framtiden vilket kan öka värdet på företagets aktier och därmed de 

anställdas långsiktiga ersättning (Indjeikian et al, 2014; Bizjak et al, 1993). Detta kan 

innebära att de anställda arbetar mot mer långsiktiga resultat jämfört med när 

kortsiktiga incitamentsprogram används. 

2.5 Efterlikna andra företag 
Ytterligare en förklaring till att använda aktiebaserade incitamentsprogram kan vara 

institutionell teori (DiMaggio och Powell, 1983). Det innebär att företag blir allt mer 

lika varandra, de kopierar varandras miljöer och strategier och därmed också 

incitamentsprogram. Detta kan bero på att det finns förväntningar på företag från 

samhället, dels via regler och lagar men också från befolkningen. En fördel som teorin 

tar upp är att det är en enkel lösning på ett problem till en låg kostnad (DiMaggio och 

Powell, 1983). Det är vanligt att företag vill arbeta på samma sätt som företag de har 

nära samarbete med eller är starkt beroende av. Ibland kopierar dock en organisation 

en annan omedvetet (DiMaggio och Powell, 1983). Det kan ske genom exempelvis 

förflyttning av personal eller genom förändringar på marknaden. Exempelvis visar en 

studie att både lokala och globala marknadsförhållanden påverkar valet av 

incitamentsprogram (Bloom et al, 2003). 
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En annan studie bekräftar att företag försöker efterlikna varandra genom att studera 

hur deras konkurrenter utformar sin organisation och sedan följa efter (Villadsen 

2013). Studien tar upp att det finns en svår balans i hur stor del ett företag bör jämföra 

sig med andra. Om ett företag inte jämför sig med konkurrenter kan det ha en skadlig 

effekt på företaget och om de jämför sig för mycket kan det leda till att de inte 

differentierar sig från andra. 

2.6 Teoretiska förväntningar 
Utifrån de tidigare studierna har figur 1 utformats som visar de argument företag kan 

använda för aktiebaserade incitamentsprogram. I denna studie ska argumenten testas  

för att se om de används av de utvalda företagen. Utifrån det kommer en 

förklaringsmodell att utformas i diskussionsavsnittet. Den teoretiska förväntade 

modellen visar vilka argument som funnits i tidigare studier vilka är skapa 

målkongruens, attrahera och behålla personal, öka arbetsinsatsen, öka risktagandet 

och efterlikna andra företag.  

!

Figur#1#8#Teoretisk#förväntad#modell# #
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras först val av forskningsmetod och sedan studiens urval samt 

hur datainsamlingen har gått till. 

3.1 Utformning av studie 
En stor del av forskningen om aktiebaserade incitamentsprogram påvisar att det inte 

fungerar som ett sätt att öka ett företags prestation. Trots detta ökar användandet och 

allt högre rörliga ersättningar betalas ut. Intresset i denna studie ligger därför i att hitta 

argument för varför det ändå används, det vill säga upptäcka och tolka ett fenomen, 

därför är en kvalitativ studie lämplig (Saunders, 2016, s.168). De flesta studier på 

området är utförda på den amerikanska marknaden och har främst genomförts med 

kvantitativa metoder, ofta regressionsanalyser. Detta motiverade ytterligare till att i 

denna studie göra en kvalitativ undersökning för att visa en djupare förståelse än vad 

tidigare forskning har gjort. Studien syftar till att testa och finna variabler som 

påverkar valet att använda aktiebaserade incitamentsprogram och därför var en 

fallstudie lämplig. Fallstudier undersöker sammanhang genom att studera fenomenet 

på djupet och sätta det i en verklig kontext. Vid en djupanalys identifieras vad som 

händer och varför, och används ibland också för att förstå effekterna av fenomenet 

(Saunders, 2016, s.185). 

3.2 Urval 
3.2.1 Val av företag 

Studien syftar till att undersöka de argument företag använder för aktiebaserade 

incitamentsprogram, därför baseras valet endast på företag som använder någon typ 

av dessa program. För att få en så stor variation som möjligt var ambitionen att 

undersöka både börsnoterade och icke börsnoterade företag i olika storlekar och inom 

olika branscher. Det visade sig dock att många icke börsnoterade företag inte 

använder aktiebaserade incitamentsprogram och därför är de flesta tillfrågade 

företagen börsnoterade. Därmed är variationen i denna studie inte så stor som önskat 

vilket bidrar till minskad validitet. 

För att finna populationen utfördes en sökning på databasen Retriever. För att hitta 

företag som med störst sannolikhet har aktiebaserade incitamentsprogram gjordes en 
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avgränsning till företag som har fler än 100 anställda med ett undantag för ett företag 

som har färre anställda men där det var känt sedan innan att de använder 

aktiebaserade incitamentsprogram. Därefter mailades de 135 första företagen på listan 

med frågan om de använde aktiebaserade incitamentsprogram. De var sedan åtta 

företag som kunde ställa upp vilket sedan ansågs vara tillräckligt då en mättnad i 

svaren uppstod. Tabell 1 presenterar de utvalda företagen. Ett företag ville vara 

anonymt och kallas därför Telekomföretaget. 

Företag Bransch Antal anställa (2014) Börsnoterat 

BillerudKorsnäs Skogsbruksindustrin 4 184 Ja 

Dedicare Bemanning 484 Ja 

Industrivärden Finans 26 Ja 

Sandvik Metallindustrin 47 328 Ja 

Securitas Säkerhet 277 438 Ja 

Sobre Finans 867 Nej 

Stora Enso Skogsbruksindustrin 27 000 Ja 

Telekomföretaget Telekommunikation ca 2000 Ja 

##Tabell#18#Utvalda#företag#

3.2.2 Val av respondenter 

Studien syftar till att undersöka de argument företag använder för aktiebaserade 

incitamentsprogram, därför söktes endast personer som har varit med och tagit fram 

förslag till programmen. Detta innebär att studien använder ett målinriktat och 

teoretiskt urval vilket bidrar till att urvalet är strategiskt och görs baserat på vad som 

är relevant för teorin och syftet i studien (Bryman, 2008, sid 394, 434). Målet med 

denna studie var från början att intervjua vd:n i respektive utvalt företag. Detta var 

dock inte möjligt på alla företag i studien då samtliga vd:ar inte hade möjlighet att 

ställa upp vilket kan ha varit en nackdel. På varje företag har det dock varit någon 
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som är med och tar fram förslag och har god insyn i företagets argument för 

incitamentsprogram som deltagit i intervjun. 

De som intervjuades i studien var någon i ledningen eller andra högt uppsatta 

personer. De omfattas ofta själva av programmen men de ansågs ändå vara lämpade 

att delta. Majoriteten av respondenterna valde att medverka under sitt eget namn. 

Detta kan vara en fördel då det bidrar till ett ökat intresse och möjlighet att undersöka 

svaren eftersom man vet vilka företag som studien avser. Däremot kan det innebära 

att relevant information som de kanske inte vill gå ut med offentligt inte kom fram 

under intervjuerna.  

3.3 Datainsamling 
3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Den kvalitativa studien utfördes genom intervjuer med anställda på svenska företag. 

Intervju är en lämplig kvalitativ metod då det möjliggör för respondenten att lämna 

öppna svar som är kopplade till forskningsfrågan. Den typ av intervju som användes i 

denna kvalitativa studie var en semistrukturerad intervju, vilket innebär att det fanns 

en frågemall som användes för alla företag men att ordningsföljden varierade och 

följdfrågor kunde ställas. Detta bidrog till att det var lättare att anpassa intervjun och 

observera viktiga svar för att få ut så mycket information som möjligt (Bryman, 2008, 

s.206). 

Målet var från början att ha personintervjuer men detta var inte möjligt då företagen 

befinner sig i olika städer och de som kan besvara syftet bäst är högt uppsatta 

personer som ofta har begränsad tid att medverka i intervjuer. Därför fanns det skäl att 

istället välja telefonintervjuer.  Det var alltså viktigare för studiens syfte att intervjua 

rätt personer på telefon än att ha personintervjuer. En fördel med telefonintervjuer är 

dels att det är kostnadseffektivt då man undgår transportkostnader och dels att det tar 

mindre tid då man inte behöver söka upp respondenterna och resa till den platsen de 

befinner sig på (Bryman, 2008, sid 208). Vid intervjuer där man träffas finns det en 

risk att respondenterna påverkas av intervjuarens närvaro och ibland spelar faktorer 

som kön, ålder, klass och etnisk bakgrund in på hur respondenten väljer att svara. I en 

telefonintervju kan respondenten inte avgöra intervjuarens olika egenskaper på 

samma sätt vilket leder till att svaren inte påverkas lika mycket av intervjuarens 
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bakgrund. En nackdel med telefonintervju är att de inte kan vara lika långa som 

personintervjuer, en effektiv telefonintervju bör inte vara mer än 20 till 25 minuter. 

Eftersom intervjuaren och respondenten inte ser varandra under en telefonintervju går 

det heller inte att reagera på ansiktsuttryck vilket kan leda till att det blir svårare att 

uppfatta svaren korrekt (Bryman, 2008, s.209f). 

Intervjufrågorna utformades för att besvara studiens forskningsfråga, se bilaga 1. 

Frågorna utformades i förväg och bestod dels av öppna frågor där det fanns utrymme 

för respondenten att fritt tänka ut svaret och dels av ledande frågor. Vid frågorna 

kring argumenten för aktiebaserade incitamentsprogram ställdes först en öppen fråga 

där de kunde svara fritt vad just deras argument för detta var. Om respondenten inte 

tog upp de förväntade argumenten ställdes en ledande fråga, syftet med detta var att 

testa de argument som litteraturen tar upp gällande aktiebaserade 

incitamentsprogram.  De argument som togs upp vid den öppna frågan tolkades som 

de främsta förklaringarna till deras program. De argument som togs upp på ledande 

fråga ansågs inte mindre viktiga men inte som huvudargument. 

Alla intervjuer utgick från samma frågor men eftersom det var semistrukturerade 

intervjuer fanns det utrymme för omformuleringar och följdfrågor för att klargöra 

vissa svar. Eftersom alla respondenter fick samma grundfrågor bidrog det till 

jämförbarhet mellan svaren. För att se till att frågorna uppfattades som tydliga och 

relevanta genomfördes en pilotintervju (Bryman, 2008, s.258) med en person som 

arbetar inom finansbranschen där alla frågor ställdes. Efter pilotintervjun 

omformulerades några frågor och vissa lades till och andra togs bort. Ett urval av 

frågorna skickades sedan till respondenterna via mail före intervjun för att de skulle 

ha möjlighet att förbereda sina svar. Detta kan vara en nackdel då respondenterna i 

förväg kan tänka ut svaren och därmed inte säger det första de tänker på. Samtidigt är 

det en fördel då frågor som de är osäkra på kan tas reda på i förväg vilket kan bidra 

till mer utförliga svar. Det var en av intervjuarna som hade huvudansvaret för 

intervjun medan den andra var närvarande och förde anteckningar samt hade 

möjlighet att lägga till frågor vid behov. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

sedan. I tabell 2 presenteras respondenternas befattning samt information om 

intervjuerna. 
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Företag Befattning Datum Intervjulängd 
Transkriberade 

ord 

BillerudKorsnäs HR-direktör 27 april 2016 12 minuter 2148 

Dedicare VD 20 april 2016 16 minuter 2669 

Industrivärden Kommunikationschef 19 april 2016 16 minuter 2565 

Sandvik 
Compensation & Benefit 

Expert (C&B-expert) 2 maj 2016 16 minuter 1976 

Securitas VD och koncernchef 21 april 2016 17 minuter 2565 

Sobro Delägare 2 maj 2016 17 minuter 2990 

Stora Enso HR Expert 2 maj 2016 22 minuter 1894 

Telekomföretaget HR Expert 27 april 2016 28 minuter 3002 

Tabell#2#8#Respondenterna#och#intervjuinformation#

3.3.2 Typ av aktiebaserade incitamentsprogram 

För att komplettera en del svar undersöktes företagens årsstämmor och 

årsredovisningar, främst för att ta reda på detaljer kring företagens 

incitamentsprogram i de fall där respondenten inte gav alla detaljer. Årsstämmorna 

och årsredovisningarna hittades på respektive företags hemsidor. Företagens olika 

aktiebaserade incitamentsprogram presenteras nedan. 

På Stora Enso, BillerudKorsnäs och Sandvik har de aktieprogram som innehåller både 

matchningsaktier och prestationsaktier som löper över en treårsperiod. De som 

erbjuds att vara med i programmen är ledande befattningshavare och nyckelpersoner. 

Deltagarna måste investera av sina egna pengar för att omfattas av programmet och 

stanna kvar i företaget i tre år för att ta del av aktierna (Årsstämma BillerudKorsnäs, 

2015; Årsredovisning Sandvik, 2016; Nilsson Rosef, 2016; Enhage, 2016). På 

BillerudKorsnäs är kraven för prestationsaktierna kopplade till nyckeltal som jämförs 

med en grupp andra företag i samma bransch (Årsstämma BillerudKorsnäs, 2015). 

Industrivärden har också ett aktieprogram med endast matchningsaktier men de har 
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som förslag på årsstämman 2016 att införa prestationskrav likt BillerudKorsnäs och 

Sandvik (Industrivärden Kallelse till årsstämma, 2016). 

På Dedicare har de ett annat typ av aktieprogram i form av optioner där det senaste 

löper från 2014 till 2017. Detta program omfattas av ledande befattningshavare och 

deltagarna i programmet har rätt att, under en viss period under år 2017, teckna en ny 

aktie i företaget för varje option de innehar (årsredovisning Dedicare, 2015). På 

Securitas har de istället en kombination av kontantbaserad bonus och aktieprogram 

med prestationskrav, där två tredjedelar av bonusen för ett visst år betalas ut i mars 

kommande år och den sista tredjedelen betalas ut i form av aktier efter ytterligare ett 

år (Göransson, 2016). 

På Sobro finns det olika typer av aktiebaserade incitamentsprogram eftersom de är 

delägare i flera bolag (Sager, 2016). På Telekomföretaget får alla anställda erbjudande 

om att köpa aktier i företaget baserat på vilken inkomst de har, det räknas ut med en 

viss procent av årslönen. Det kan också ges en viss rabatt vid aktieköpet. Om 

företaget når ett visst index som baseras på konkurrenter i samma bransch kommer de 

som är med i programmet att få bonusaktier, de har alltså ett finansiellt 

prestationskrav. 

Eftersom alla företag inte har samma typ av aktiebaserade incitamentsprogram kan 

det leda till att jämförelsebarheten mellan deras argument blir svårare. Dock har fokus 

varit att ta fram alla typer av argument och därför har detta inte varit något problem 

för syftet i denna studie. 

3.4 Analys av data 
Efter intervjuerna var utförda och inspelade transkriberades de genom att lyssna på 

respektive intervju. Sedan lästes transkriberingarna igenom och argument som kunde 

kopplas till litteraturgenomgången och studiens syfte samt nya argument valdes ut. 

Alla respondenters svar jämfördes sedan med både tidigare studier och med varandras 

för att se vilka argument som var vanligast återkommande, vilka som var nya och vad 

som inte verkade stämma överens med teorierna. 
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4. Empiriskt resultat 
I denna del presenteras resultatet från intervjuerna under de olika teoretiska 

argumenten och eventuella nya argument tas upp. 

4.1 Skapa målkongruens 
Alla företag tar upp målkongruens som ett argument för deras aktiebaserade 

incitamentsprogram. Delägaren på Sobro tar upp det direkt som deras främsta 

argument. 

"Vi tycker att det är det bästa sättet att skapa incitament för de personerna som 

jobbar och verkar i bolaget, och som då har bäst möjlighet att påverka utvecklingen, 

att helt ligga i linje med incitamenten som aktieägaren har.” 

Vidare nämner han att med andra incitamentsprogram, som exempelvis 

bonusprogram, är det lätt att vissa anställda styr åt fel saker som inte är i linje med det 

som ligger i aktieägarnas intresse. Han förklarar att om ledningen istället har ett rent 

aktieägande så är deras mål samma som ägarnas. 

Kommunikationschefen på Industrivärden berättar att styrelsen anger i sitt motiv 

till programmet att det ska uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat 

aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. Vidare 

resonerar han att det är viktigt för att sätta de som omfattas av programmet i samma 

båt som aktieägarna. Det är bra eftersom de anställda då intresserar sig för företagets 

långsiktiga utveckling då det påverkar aktiekursen och därmed värdet på 

aktieprogrammet. Även vd:n på Securitas vill genom programmen skapa delaktighet 

och intresse för vad som händer i företaget samt att de anställda blir en del av 

helheten. Vidare uppger han att en tydlig skillnad finns sedan de införde aktiebaserade 

incitamentsprogram. 

“Det har varit väldigt positivt, många har blivit mer intresserade av hur det går och 

hur man får ihop ett resultat som utvecklas i olika delar av världen och påverkar 

aktiekursen. Det har blivit väsentligt bättre än innan vi införde aktiedelen i total 

bonus.” 
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HR-direktören på BillerudKorsnäs berättar att de gör en mätning baserat på 

deltagarnas upplevelser där de vill se att de faktorer företaget tycker är viktiga även är 

det som triggar och motiverar deltagarna. Respondenterna på Telekomföretaget, 

Stora Enso och Dedicare har också målkongruens som argument för deras program. 

Vd:n på Dedicare berättar exempelvis att de använder det för att personerna som 

deltar verkligen ska fokusera på att öka aktieägarvärdet. 

“Så att man inte bara sitter med sin lön och har en annan agenda eller glömmer bort 

att hålla i vissa kostnader eller vad det nu kan vara.” 

HR-experten på Stora Enso hävdar att ett av huvudargumenten för deras 

aktiebaserade incitamentsprogram är att skapa tydlighet om vad som är företagets 

viktigaste långsiktiga finansiella mål vilket påminner om de övrigas resonemang. 

C&B-experten på Sandvik berättar också att det är ett av huvudargumenten för 

programmet och det förklarar han genom att de anställda måste investera av sina 

privata beskattade pengar i bolaget vilket skapar målkongruens. Han uppger att de 

bland annat använder det för att motivera de anställda på nyckelpositioner att sätta 

fokus på vinst per aktie. 

4.2 Attrahera och behålla personal 
Många av respondenterna tar även upp attrahera och behålla personal som ett starkt 

argument för aktiebaserade incitamentsprogram. Vd:n på Securitas berättar att de för 

några år sedan höjde den totala ersättningen men även förlängde tiden det tar för de 

anställda att få den del som är aktiebaserad. 

“Då omvandlade vi bonusen till att vi höjde den lite för allihopa i utbyte mot att man 

då fick vänta ett år på den sista tredjedelen och förutsatt att man stannar kvar så fick 

man den, så vi fick så att säga en retention på cheferna. Det blir lite trögare att lämna 

helt enkelt.” 

Vd:n på Dedicare anser också att ett starkt argument för programmen är att få 

personalen att vara kvar ett antal år, framförallt ledande befattningar. 

“Vi vill knyta upp de här personerna, annars är det lätt för ledande personer att 

tänka ‘jaha här ska jag vara i två år, sedan ska jag göra nåt nytt och jag ska gå 

vidare i karriären’.” 
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Han berättar vidare hur de resonerar när de ska föreslå ett aktiebaserat 

incitamentsprogram. 

“Just att nu ser jag att det här är en bra ledningsgrupp, det här är bra personer som 

jag tror att vi ska försöka behålla, en åtminstone två till fyraårs period framöver och 

då tror jag att det här en bra del i det hela.” 

Även HR-direktören på BillerudKorsnäs tar upp detta som ett argument, hon 

berättar att syftet är att behålla de bästa talangerna. Vidare berättar hon att de vill 

behålla dessa nyckelpersoner för att de förstår och ser kopplingen till aktieägarna. 

HR-experten på Stora Enso resonerar liknande, han berättar att de har ett treårigt 

program för att de anställda då måste stanna i tre år för att få något och därmed låser 

de in de anställda. 

Han tar även upp att det är viktigt att ha aktiebaserade incitamentsprogram för att 

attrahera kompetent personal då de ofta förväntar sig detta. Även respondenterna på 

Industrivärden och Sandvik uppger att programmen är till för att attrahera 

kompetent personal. Delägaren på Sobro uppger det först på en ledande fråga och 

berättar då att det ofta är en huvudfaktor för att kunna rekrytera unga nyckelpersoner 

både till ledningen och även till styrelsen. 

HR-experten på Telekomföretaget skiljer sig från de övriga och tar varken upp 

behålla eller attrahera personal som ett argument utan hon tror istället att många andra 

faktorer spelar in när de anställda beslutar sig för att stanna eller lämna. 

4.3 Öka arbetsinsatsen 
Det är endast vd:n på Dedicare som uppger ökad arbetsinsats som ett argument för 

aktiebaserade incitamentsprogram på en öppen fråga. Han berättar att ett argument är 

att se till att de anställda levererar bra under åren de deltar i programmet och för att 

motivera dem att göra ett bättre arbete. Han tror att det får dem att göra lite extra men 

säger också att den typ av personer som deltar i de här programmen oftast är 

självgående oavsett och därför redan har en hög ansträningsnivå. 

Respondenterna på Sobro, BillerudKorsnäs, Telekomföretaget och Stora Enso 

tar också upp ökad arbetsinsats som ett argument men först efter att en ledande fråga 

har ställts. HR- experten på Stora Enso berättar att i deras aktiebaserade 
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incitamentsprogram kan deltagarna få olika stor tilldelning beroende på hur väl de 

presterar. 

“Det är ju som en extra morot, innan man faktiskt får någon tilldelning i programmet 

så måste man prestera, det gäller alla, även de som sitter i koncernledningen eller 

nivån nedanför. Hur många aktier de maximalt kan få, det är det man brukar kalla 

grant, hur många aktier det är beror på deras prestation.” 

Vidare berättar han att de också tänker mycket på hur de som är med i programmet 

motiveras att arbeta hårdare. 

“Till exempel skriver vi brev i vd:ns namn som han skickar ut ungefär en gång per år 

och förklarar att ‘du är med i det här programmet, du är viktig för Stora Enso, din 

insats är viktig för att driva företaget framåt’. Så man hela tiden påminner folk om att 

de är med i det här programmet och att det också finns en koppling till företagets 

finansiella resultat så att man alltid håller det i deras minne. Annars är det lätt att 

folk glömmer det här eller inte förstår alls och då leder det absolut inte till någon 

ökad prestation för företaget.” 

HR-experten på Telekomföretaget berättar att programmet är till för att de anställda 

ska bli fokuserade på att aktivt jobba mot målen som företaget sätter upp för att nå ett 

bra resultat. HR-direktören på BillerudKorsnäs resonerar att det ökar arbetsinsatsen 

eftersom det är ett prestationskrav som avgör om det blir utfall eller inte. 

4.4 Öka risktagandet 
Ingen av de tillfrågade tar upp ökat risktagande som argument vid öppen fråga men 

när en ledande fråga ställdes rådde det delade meningar. Vd:n på Dedicare ser 

exempelvis ökat risktagande som ett argument emot snarare än för aktiebaserade 

incitamentsprogram. Han resonerar att det kan leda till att ledningen tar större och 

större risker för att få utdelning på exempelvis sina optioner och därmed blir de 

mindre riskmedvetna. HR-experten på Stora Enso ser också risktagande som något 

som kan vara ett problem för företaget vi användandet av aktiebaserade 

incitamentsprogram. Han berättar att om de anställda kan välja att ha väldigt stor 

andel aktier, alltså att kunna investera exempelvis flera årslöner i programmet, kan det 

bidra till att de tar fel beslut och stora risker. Han hävdar dock att de försöker 
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motverka detta genom att ha ett tak på hur stor del av den totala ersättningen som de 

anställda får investera i aktier. Delägaren på Sobro svarar däremot ja på frågan om 

ett argument är att öka risktagandet hos de anställda. 

“Med optionsprogram med kort löptid eller med bonus som baseras årsvis har 

ledningen antagligen incitament att trycka upp resultatet på kort sikt. Då kanske man 

gör val, det kan handla om investering bland annat, som är bra på kort sikt men 

mindre bra på lång sikt medan om man har aktieägande så har de samma incitament 

som huvudägarna eller övriga aktieägare, exempelvis då att göra val och 

investeringar som ger bra avkastning på lång sikt”. 

4.5 Efterlikna andra företag 
Det råder delade meningar kring hur företagen påverkas av konkurrenter vid 

implementeringen av aktiebaserade incitamentsprogram. Ingen av respondenterna tar 

upp det på öppen fråga men fyra uppger det på ledande fråga. HR-experten på Stora 

Enso uppger att de absolut påverkas. 

“Vi utvärderar det varje år och kollar vad konkurrenter gör i Sverige men också i 

hela i Europa, man försöker följa vad som är trender och vad konkurrenterna hittar 

på, det är mitt jobb kan man säga att följa det, så det påverkar till viss del absolut.” 

C&B-experten på Sandvik uppger att de också bevakar trender och marknaden i 

stort, inklusive konkurrenter. Han berättar att trenderna påverkar deras storägare och 

att de därför måste veta vad som finns på marknaden. Årsstämman bestämmer sedan 

om de ska följa marknaden eller om de istället ska göra någonting helt unikt. HR-

direktören på BillerudKorsnäs är osäker på om de undersökte konkurrenternas 

användande vid tiden för implementeringen. Hon tror dock att företaget jämförde med 

näringslivet för att ta fram programmet. 

“Jag har extremt svårt att se att man inte gjorde en extern jämförelse av benchmark 

hur andra företag hade.” 

Vd:n på Dedicare uppger däremot att hur andra gör inte påverkar dem men han 

berättar att det är vanligt i en ledande befattning som hans att man får frågan om det 

finns exempelvis optioner och att många har hört att det är bra. Vd:n på Securitas är 

väldigt tydlig med att de inte har påverkats av andra företag när det gäller vilka 
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incitamentsprogram de har. Delägaren på Sobro berättar att de har som huvudregel 

att ha någon typ av aktiebaserade incitamentsprogram och att det inte är relevant för 

deras beslut vad konkurrenterna gör. Kommunikationschefen på Industrivärden 

berättar att det är naturligt att studera hur andra företag gör men han markerar tydligt 

att respektive bolag ändå beslutar på egen hand. 

4.6 Nya argument 
Under intervjuerna uppkom en del argument som skiljer sig från de som finns i 

litteraturgenomgången. Exempelvis nämner respondenterna på Industrivärden, 

BillerudKorsnäs, Dedicare och Securitas att de har sitt program för få ett ökat 

engagemang och förståelse hos de anställda. Vd:n på Dedicare tror att ett ökat 

engagemang är positivt för företagets resultat. Han tror dock inte att det enskilt leder 

till ökad framgång eftersom det är så många faktorer som spelar in. HR-direktören 

på BillerudKorsnäs tror att deltagarna känner ett stort engagemang i tillväxten av 

aktierna då de som omfattas av programmet investerar av sina privata pengar. 

Respondenterna på Telekomföretaget och Stora Enso är mer inne på att ha det för 

att belöna prestation. HR-experten på Stora Enso berättar exempelvis att de vill 

belöna de som utmärker sig. 

“Dels så vill vi kunna belöna de som har gjort något verkligen utmärkande eller 

någon som har uppnått något speciellt under året. Vi vill kunna, oberoende av vilken 

befattning de har egentligen, ge dem aktier som belöning.” 

Både respondenterna på Sobro och Sandvik resonerar att aktiebaserade 

incitamentsprogram kan vara en viktig del av den totala ersättningen för att ha 

möjlighet att hålla nere fasta lönekostnader. C&B-experten på Sandvik berättar att 

om företag inte använder aktiebaserade incitamentsprogram till ledningen måste de 

kompensera för det på något annat sätt, vanligtvis genom att höja grundlönen. Han 

menar att om företag ska kunna ha kompetent personal på toppnivå måste de erbjuda 

antingen aktiebaserade incitamentsprogram eller en hög grundlön. 

4.7 Sammanfattning av empiriska resultat 
I tabell 3 presenteras en sammanfattning över vilka argument som togs upp på en 

öppen respektive ledande fråga samt vilka nya argument som togs upp. De rutor i 
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tabellen som är tomma innebär att respondenten inte anser det vara ett argument för 

dem. Tabellen belyser att alla respondenter tar upp målkongruens på en öppen fråga. 

Vidare är det sex respondenter som tar upp attrahera och behålla personal på en öppen 

fråga. Det är endast Sobro som uppger argumentet på ledande fråga och 

Telekomföretaget nämner det inte alls. Gällande argumentet öka arbetsinsatsen är det 

bara Dedicare som tar upp det på öppen fråga medan fyra företag tar upp det på 

ledande. Tre företag uppger att det inte var ett argument för dem. Tabellen visar också 

att öka risktagandet varken tas upp på öppen eller ledande fråga förutom av Sobro 

som uppger argumentet på ledande fråga. Den visar också att ingen tar upp efterlikna 

andra företag som ett argument på öppen fråga, däremot är det fyra respondenter som 

tar upp argumentet på ledande fråga. Under intervjuerna uppkom det också tre nya 

argument, öka engagemanget, hålla nere fasta lönekostnader samt belöna prestation.  

Argument 
Skapa 
målko-
ngruens 

Attrahera 
och 

behålla 
personal 

Öka 
arbetsin-

satsen 

Öka 
risktaga-

ndet 

Efterlikna 
andra 

företag 

Öka 
engage-
manget 

Belöna 
prestation 

Hålla nere 
fasta 

lönekostnader Företag 

BillerudKorsnäs Öppen Öppen Ledande  Ledande Nytt   

Dedicare Öppen Öppen Öppen   Nytt   

Industrivärden Öppen Öppen   Ledande    

Sandvik Öppen Öppen   Ledande   Nytt 

Securitas Öppen Öppen    Nytt   

Sobro Öppen Ledande Ledande Ledande    Nytt 

Stora Enso Öppen Öppen Ledande  Ledande  Nytt  

Telekomföretaget Öppen  Ledande    Nytt  

Tabell#3#8#Sammanfattning#av#respondenternas#argument#
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5. Diskussion 
I detta avsnitt kommer de olika argumenten för aktiebaserade incitamentsprogram att 

analyseras och diskuteras samt kopplas till tidigare studier. Vidare kommer en 

förklaringsmodell att utformas för att illustrera argumentens samband. 

5.1 Skapa målkongruens  
Resultatet i denna studie går i linje med tidigare studier om att skapa målkongruens 

(Pound och Zeckhauser, 1990) och tycks vara ett argument för aktiebaserade 

incitamentsprogram. Det verkar även vara det främsta argumentet då alla 

respondenter nämner detta på en öppen fråga och är starkt positiva till hur intresset 

hos deltagarna har ökat för de gemensamma målen. Detta kan tolkas som att företagen 

försöker lösa agent-principal problemet genom att öka de anställdas aktieinnehav och 

därmed skapa målkongruens. Ett flertal respondenter tar upp att programmen har 

bidragit till att de anställdas intressen ligger mer i linje med aktieägarnas än tidigare 

vilket visar på en tro till sambandet mellan målkongruens och programmen. Det som 

är gemensamt bland respondenterna är att de upplever att programmen är bra då 

deltagarna på eget initiativ följer aktieägarnas intresse i och med den privata 

satsningen de måste göra för att delta. Det visar på att den egna investeringen tycks 

vara ett bevis för att deltagarna lägger ett stort eget intresse i programmen.  

Ett flertal respondenter uppger att en anledning till att ge just höga befattningar 

aktiebaserade incitamentsprogram är att de personerna förstår de gemensamma målen 

bäst och har störst makt att påverka resultatet. Det kan därför antas att det ofta kanske 

inte finns något större skäl att erbjuda programmen till anställda på lägre nivåer då 

deras intresse för de gemensamma målen möjligtvis inte är lika stort och då de inte 

har någon direkt påverkan på stora beslut. Däremot finns det företag som erbjuder alla 

anställda dessa program, exempelvis Telekomföretaget i denna studie. Detta visar på 

en motsägelse kring vilka befattningar som är lämpade att delta i aktiebaserade 

incitamentsprogram och för vilka personer det är viktigt att skapa målkongruens. 

5.2 Attrahera och behålla personal 

Vidare visar resultatet i denna studie att även argumentet attrahera och behålla 

personal går i linje med tidigare studier (Oyer och Schaefer, 2010; Oyer och Schaefer, 
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2004; Oyer 2004; Marton et al, 2008). Detta tycks tillsammans med målkongruens 

vara det främsta argumentet för användandet av aktiebaserade incitamentsprogram. 

Respondenterna uppger att det är ett effektivt sätt att få personer att stanna kvar då det 

är en långsiktig ersättning. Exempelvis uppger vd:n på Securitas att de nyligen gått 

över från att ha endast kontantbaserad ersättning till aktiebaserad för att det ska bli 

svårare att lämna vilket går i linje med tidigare forskning (Oyer, 2004). Flera andra 

företag resonerar att aktiebaserade incitamentsprogram är en mycket viktig faktor för 

att kunna behålla en ledningsgrupp, framförallt eftersom högt uppsatta personer ofta 

annars snabbt går vidare till nya ställen. Utifrån respondenternas svar kan det alltså 

antas att aktiebaserade incitamentsprogram till stor del används för att påverka de 

anställda att stanna kvar i företaget längre än de kanske annars hade gjort.  

När det gäller att attrahera personal är det återkommande att de tillfrågade företagen 

använder aktiebaserade incitamentsprogram för att nyckelpersoner förväntar sig det. 

Det stämmer överens med tidigare studier som säger att företag har aktiebaserade 

incitamentsprogram som ett erbjudande för att locka personal (Marton et al, 2008). 

Trots att majoriteten uppger attrahera och behålla personal som argument så finns det 

företag som inte helt går i linje med dessa teorier. Exempelvis uppger 

Telekomföretaget att det troligtvis är andra faktorer som spelar större roll när en 

person bestämmer sig för att stanna kvar eller lämna. Det faktum att just 

Telekomföretaget inte tar upp behålla och attrahera personal kan bero på att de 

erbjuder alla anställda programmet och då är det inte realistiskt att målet är att behålla 

alla anställda i företaget. 

HR-direktören på BillerudKorsnäs är inne på att de personer de vill behålla med sina 

program är de som förstår och ser kopplingen till aktievärdet. Det kan tyda på att de 

har programmen för att komma åt en viss typ av personal (Oyer och Schaefer, 2004). 

Det går också i linje med tidigare studier som uppger att aktiebaserade 

incitamentsprogram kan användas för att locka olika typer av personer som har en 

förståelse för att investeringar kan leda till långsiktigt ökat aktievärde (Oyer och 

Schaefer, 2004). Vidare bekräftar delägaren på Sobro detta då han säger att 

aktiebaserade incitamentsprogram är bra eftersom det gör att deltagarna arbetar för 

investeringar som ger avkastning på lång sikt snarare än på kort sikt. 
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5.3 Öka arbetsinsatsen 

Det är endast Dedicare som tar upp öka arbetsinsatsen som ett argument på öppen 

fråga men fyra företag uppger ökad arbetsinsats på ledande fråga. De respondenter 

som har prestationskrav i sina program tar upp detta som bevis då ökad arbetsinsats 

krävs för att få utdelning i programmet. Det kan dock antas att ökad arbetsinsats hör 

ihop med ökad målkongruens då prestationskraven är kopplade till målen. Exempelvis 

säger Telekomföretaget på frågan kring ökad arbetsinsats att programmen är till för 

att deltagarna aktivt ska arbeta mot målen som företaget sätter upp. Eftersom målen är 

anpassade efter aktieägarnas intresse kommer det alltså betyda att ökad arbetsinsats i 

sig leder till målkongruens vilket innebär att dessa argument har ett samband. 

I intervjuerna framkommer det att majoriteten av företagen endast erbjuder 

aktieprogram till befattningar som kräver stort ansvar och omfattande arbete. Det kan 

därför antas att personer på dessa befattningar möjligtvis kräver incitamentsprogram 

för att gå med på att utföra denna typ av arbete och överkomma påfrestande hinder 

vilket stämmer överens med teorin (Merchant och Van der Stede, 2012, s.369). 

Samtidigt nämner vd:n på Dedicare att han tror att de personer som deltar i 

programmen är sådana som redan har en hög ansträningsnivå. Detta indikerar på att 

personer på höga befattningar möjligen redan har en stark inre drivkraft och inte 

behöver programmen för att prestera bättre. Svaret belyser att det kan finnas en 

osäkerhet kring hur programmen påverkar drivkraften hos deltagarna och om det 

därmed är nödvändigt med aktiebaserade incitamentsprogram för att öka 

arbetsinsatsen. 

5.4 Öka risktagandet 

Argumentet att öka risktagandet hos deltagarna tycks inte vara ett vanligt argument då 

ingen av de tillfrågade tar upp det på en öppen fråga. På en ledande fråga svarar 

exempelvis vd:n på Dedicare emot teorin då han tror att ökat risktagande kan vara en 

anledning till att välja bort aktiebaserade program. Han resonerar att det leder till att 

deltagarna blir mindre riskmedvetna vilket är motsatsen till teorierna som säger att de 

anställda blir mer noggranna i sina investeringar eftersom den är direkt kopplad till 

deras egen ersättning (Indjeikian et al, 2014; Bizjak et al, 1993). Däremot säger han 

också att de kommer ta mer risker vilket stämmer överens med tidigare studier (De 
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Fusco et al, 1990). Skillnaden mellan hans svar och teorin ligger alltså i hur medvetna 

de kommer att vara när de gör investeringar. 

5.5 Efterlikna andra företag 

När det kommer till argumentet efterlikna andra företag är respondenterna något 

ambivalenta i svaren. Ingen uppger det som argument på en öppen fråga men vissa 

respondenter är medvetna om att de påverkas av andra företag. Några respondenter 

uppger detta indirekt genom att säga att de måste ha aktiebaserade 

incitamentsprogram för att behålla och attrahera personal. Företag som säger att de 

inte påverkas av andra är samtidigt oroliga över att personal ska lämna om de inte 

erbjuder programmen vilket visar på en indirekt påverkan (DiMaggio och Powell, 

1983). Exempelvis säger vd:n på Dedicare initialt att de inte påverkas men nämner 

sedan att de ofta får frågan från utomstående om de har aktiebaserade 

incitamentsprogram då det är vanligt på höga befattningar. Vidare resonerar nästan 

alla respondenter kring att de känner att de måste använda sig av detta för att kunna 

rekrytera och behålla kompetent personal. Detta kan tolkas som att aktiebaserade 

incitamentsprogram är ett krav från marknaden för att både kunna anställa nya 

nyckelpersoner och för att få dem att stanna. Det kan därför antas att företag känner 

ett behov av att erbjuda detta på grund av att företag i samma bransch har det. Denna 

studie finner alltså ett samband mellan argumenten behålla och attrahera personal med 

institutionell teori, alltså att man vill efterlikna andra företag (DiMaggio och Powell, 

1983). 

Dock är det inte alltid positivt att efterlikna andra, det kan enligt teorin leda till att 

företag inte differentierar sig vilket kan vara dåligt för företagen (Villadsen 2013). 

Det kan alltså antas att denna jämförelse med andra företag inte alltid är en fördel. Det 

finns övriga respondenter som tydligt tar avstånd från att de skulle påverkas av andra 

företag. De uppger att de inte alls tittar på hur andra företag gör. Enligt teorin kan 

även för lite jämförelse med andra ha en skadlig effekt på företagen (Villadsen 

2013).   

5.6 Nya argument 

Under intervjuerna uppkommer en del argument som ligger utanför de valda 

teorierna, exempelvis nämner flera företag ökat engagemang och intresse för 
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företagens mål. Känslan av engagemang kan vara det som leder till ökad 

målkongruens, attrahera och behålla personal samt ökad arbetsinsats. När den 

anställde känner ökat engagemang blir denne troligtvis intresserad av företagens mål 

och vill arbeta för ökad målkongruens. Det kan också leda till att de känner sig mer 

motiverade att arbeta och ökar därmed sin arbetsinsats och att de vill stanna kvar 

längre på arbetsplatsen. Det kan alltså antas att ökat engagemang hör ihop med många 

av de redan presenterade argumenten. Vidare nämner två företag att de har sina 

aktiebaserade incitamentsprogram för att belöna prestation vilket även det går att 

koppla till att behålla och attrahera personal, skapa målkongruens och ökad 

arbetsinsats då belöningen i sig kan leda till att de anställda vill fortsätta prestera i 

företaget.  

Ett annat argument som tas upp av både Sobro och Sandvik är att aktiebaserade 

incitamentsprogram är en viktig del av den totala ersättningen för att ha möjlighet att 

hålla nere fasta lönekostnader. Detta visar på att det är mer ekonomiskt för företag att 

ha denna typ av program och ha lägre grundlöner eftersom den extra ersättningen 

endast delas ut om företaget går bra. Om företag istället har en hög grundlön kommer 

de alltid behöva betala ut höga ersättningar oavsett hur företaget går. Därför kan 

argumentet att hålla nere fasta lönekostnader ses som nytt argument för aktiebaserade 

incitamentsprogram som inte var förväntat i den teoretiska referensramen. 

!  
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5.7 Förklaringsmodell 
Analysen och diskussionen kring respondenternas argument för aktiebaserade 

incitamentsprogram leder fram till förklaringsmodellen i figur 2. 

!

Figur#28#Förklaringsmodell# 

I modellen är figurer med rundande kanter nya argument, de kantade figurerna är befintliga argument, 

den transparenta figuren är ett borttaget argument. 

 

Utifrån resultatet har det visat sig att det finns både indirekta och direkta samband 

mellan argumenten och aktiebaserade incitamentsprogram. De direkta sambanden 

som tas upp i denna förklaringsmodell är de mellan aktiebaserade incitamentsprogram 

och argumenten skapa målkongruens, öka arbetsinsatsen, attrahera och behålla 

personal och hålla nere fasta lönekostnader. De indirekta sambanden är de mellan 

aktiebaserade incitamentsprogram och argumenten belöna prestation, öka 

engagemanget och efterlikna andra företag. De direkta sambanden i modellen visar 

argument som oberoende av andra argument förklarar användningen av aktiebaserade 

incitamentsprogram. Det finns också de som inte själva kan ses som ett direkt 

argument då de endast genom ett annat argument kan ha ett samband till 

användningen av aktiebaserade incitamentsprogram. I modellen kallas dessa indirekta 

samband.  
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En förändring mot de teoretiska förväntningarna är att det har uppkommit tre nya 

argument. Ett nytt argument som uppkommit är öka engagemanget hos de anställda 

vilket kan antas ha ett indirekt samband till aktiebaserade incitamentsprogram. Detta 

eftersom syftet med programmen förmodligen inte endast är att öka engagemanget 

utan att engagemanget ska leda till att skapa målkongruens, öka arbetsinsatsen och 

attrahera och behålla personal. Företag nöjer sig troligtvis inte med ett ökat 

engagemang hos de anställda utan de vill att den känslan ska leda till faktiska 

handlingar som gynnar företagets prestation. Därför kan det antas att engagemang i 

sig inte är ett argument för aktiebaserade incitamentsprogram.   

På samma sätt har det nya argumentet belöna prestation ett indirekt samband till 

aktiebaserade incitamentsprogram i förklaringsmodellen. Anledningen till att det inte 

kan antas ha ett direkt samband beror på att företag förmodligen sällan ger belöningar 

utan att det ska leda till ett förändrat beteende. Det kan antas att företagen vill att 

belöningarna ska leda till att exempelvis att skapa målkongruens, öka arbetsinsatsen 

samt att behålla och attrahera personal vilket visar på att belöna prestation har ett 

indirekt samband till användningen av aktiebaserade incitamentsprogram.  

Hålla nere fasta lönekostnader är ytterligare ett nytt argument som utifrån resultatet 

kan antas ha ett direkt samband till aktiebaserade incitamentsprogram. 

Respondenterna uppgav att det finns en fördel med att ha aktiebaserade 

incitamentsprogram som en del av den totala ersättningen då dessa endast delas ut om 

företagets aktievärde stiger. Det innebär att företagen inte behöver betala ut lika 

mycket fasta ersättningar vilket kan vara ett sätt att minska utgifterna på. Detta tyder 

på att argumentet hålla nere fasta lönekostnader kan antas ha ett direkt samband till 

aktiebaserade incitamentsprogram. Argumentet kan möjligtvis ha en större påverkan 

än vad resultatet i denna studie visar. Vissa respondenter tog förmodligen inte upp 

argumentet då det kan vara ett känsligt ämne och kan uppfattas som att företagen vill 

spara in kostnader på sina anställdas räkning.  

En annan förändring mellan de teoretiska förväntningarna och denna 

förklaringsmodell är att efterlikna andra företag inte kan antas ha ett direkt samband 

då ingen av respondenterna tog upp detta som ett argument i sig. Företagen upplevde 

att det var nödvändigt att använda aktiebaserade incitamentsprogram för att behålla 

kompetent personal och inte förlora dem till konkurrenter. De uppgav även att 
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aktiebaserade incitamentsprogram används för att attrahera ny personal då andra 

företag i branschen ofta har det och personalen förväntar sig att företag ska erbjuda 

denna typ av program. Detta visar på att de omedvetet påverkas av andra företag då 

de känner sig manade att använda samma ersättningar som sina konkurrenter. Därför 

har argumentet efterlikna andra företag flyttats till ett indirekt samband som leder till 

det direkta sambandet attrahera och behålla personal, då dessa har visat sig ha en 

stark koppling. Vidare är argumentet attrahera och behålla personal större än 

förväntat då de flesta respondenterna lade stor vikt vid det och angav det som ett 

huvudargument. Därför har argumentet fått ett större utrymme i förklaringsmodellen.  

Även argumentet skapa målkongruens verkar vara ett viktigt argument då alla 

respondenter uppgav det som en viktig anledning till programmen. Därför har det fått 

ett större utrymme i modellen. Det kan dock antas att många av företagen uppger det 

för att det låter positivt för potentiella aktieägare och för att de vill visa företaget i god 

dager. Ökad arbetsinsats var däremot ett ovanligt argument men tycks ha en koppling 

till att skapa målkongruens. Eftersom de flesta företag har prestationskrav i 

programmen kan det antas att kraven är kopplade till de gemensamma målen och 

därför leder ökad arbetsinsats till målkongruens. Däremot finns det troligtvis 

anställda som trots programmen har hög arbetsinsats men arbetar i fel riktning. 

Aktiebaserade incitamentsprogram bör dock leda till att färre anställda arbetar mot fel 

mål då programmen är kopplade till deras egen ersättning. 

Vidare är ökat risktagande inte med som ett argument i förklaringsmodellen då det 

inte togs upp av respondenterna själva. På en fråga om risktagande uppgav en 

respondent att ökat risktagande till och med kan vara en anledning till att inte 

använda aktiebaserade incitamentsprogram. Det kan antas att ökat risktagande 

tolkades på olika sätt av respondenterna då de var osäkra i sina svar. Studien utgick 

initialt från att ökat risktagande är något positivt då det kan bidra till att anställda 

vågar ta långsiktiga risker som kan vara bra för företagets framtid. Däremot tycks 

vissa respondenter uppfatta ökat risktagande som något negativt och därför inte vill 

uppmuntra till detta. Förmodligen ser respondenterna det som att de anställda tar 

större risker generellt utan att tänka på konsekvenserna. Dock är aktiebaserade 

incitamentsprogram direkt kopplade till den anställdes ersättning vilket bör göra att de 

inte tar onödiga risker.  
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6. Slutsats 
6.1 Studiens bidrag  
Syftet med denna studie var att undersöka vilka argument företag använder för 

aktiebaserade incitamentsprogram och att genom det utforma en förklaringsmodell. 

Trots att forskning är kritisk mot dessa program och att det är svårt att mäta hur 

aktiebaserade incitamentsprogram påverkar företagens prestation visar resultatet i 

denna studie att företagen är positiva till programmen. Det viktigaste verkar inte vara 

att veta om programmen leder till just ökat aktievärde, istället lägger företag fokus på 

om programmen leder till ökat engagemang och intresse bland deltagarna för 

företagens gemensamma mål. Det verkar alltså vara att skapa delaktighet och 

målkongruens hos de anställda som är det främsta argumentet. 

Vidare finner studien att en annan viktig anledning till använda aktiebaserade 

incitamentsprogram är för att hantera den konkurrens som finns om kompetent 

personal. Detta kan leda till att företagen känner sig tvingade att erbjuda dessa 

program för att ha möjlighet att rekrytera nyckelpersoner på marknaden. Flera av 

respondenterna i denna studie uppger behålla och attrahera personal som en viktigt 

förklaring till användandet av programmen men de förnekar att de påverkas av andra 

företags incitamentsprogram. Utifrån resultatet i denna studie kan det därför antas att 

företagen omedvetet påverkas till stor grad av andra företags strategier för 

incitamentsprogram. Det kan antas att programmen kommer att fortsätta användas för 

att behålla och attrahera personal då företag inte vill vara ensamma om att ta bort det 

och på så sätt förlora viktiga anställda. 

Det bör tas hänsyn till att resultatet i denna studie endast tar upp respondenternas 

argument för aktiebaserade incitamentprogram och inte speglar hela företagets syn. 

Hänsyn bör också tas till att de tillfrågade förmodligen endast uppgav information 

som gynnar företagen och undanhöll argument som inte visar företagets bästa sida. 

För ett så tillförlitligt resultat som möjligt skulle respondenterna och företagen 

förmodligen behöva vara helt anonyma, även för intervjuaren.  
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6.2 Vidare forskning  
Ett viktigt resultat i denna studie var att företag påverkas av andra företag, både direkt 

och indirekt, genom att högt uppsatt personal förväntar sig aktiebaserade 

incitamentsprogram. Därför skulle det vara intressant att undersöka detta vidare och 

se i hur stor utsträckning företag faktiskt kopierar sina incitamentsprogram från andra 

företag. Vidare skulle det vara intressant undersöka om denna efterlikning är ett 

framgångsrikt koncept eller om företagen bör göra något unikt istället. Resultatet 

visar att företagen tror att aktiebaserade incitamentsprogram påverkar de anställda 

men samtidigt kommer det inte fram i denna studie om det faktiskt är så. Det skulle 

därför vara intressant att undersöka detta ur de anställdas perspektiv för att se hur de 

faktiskt upplever det och vilka incitament programmen skapar. Vidare forskning 

skulle alltså kunna studera om de anställda upplever att de påverkas av programmen. 

 

!  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Inledande frågor:  

1. Vad har du för befattning i företaget? 

2. Är du med och tar fram förslag till företagets aktiebaserade 

incitamentsprogram? 

3. Vilken typ av aktiebaserade incitamentsprogram har ni idag och när införde ni 

det? 

4. Hur många aktier har du i företaget och omfattas du av programmet? 

5. Vilka befattningar i företaget tilldelas dessa program och hur bestäms detta? 

 

Öppna frågor:  

6. Vad har ni för argument för att använda aktiebaserade incitamentsprogram? 

7. Har ni försökt undersöka om dessa program leder till ökad framgång och i 

sådana fall, hur? 

8. Tror ni att de som tar del av dessa incitamentsprogram vet hur man arbetar för 

att öka aktievärdet? 

9. Planerar ni att fortsätta ha aktiebaserade incitamentsprogram i framtiden? 

 

Ledande frågor: 

10. Kan ett argument vara att öka de anställdas vilja att göra större och fler 

investeringar i företaget, alltså öka risktagande? 

11. Kan ett argument vara att för att behålla och attrahera personal? 

12. Kan ett argument vara att få de anställda att prestera hårdare och öka 

arbetsinsatsen? 

13. Kan ett argument vara att skapa målkongruens? 

14. Innan ni införde detta, kollade ni om era konkurrenter hade aktiebaserade 

incitamentsprogram och tror ni det påverkade er?  

 

 


