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Förord 
 
Denna uppstats är skriven som ett examensarbete i företagsekonomi, men den kan också vara 

av intresse för personer utanför den akademiska världen där frågor gällande optionsprogram 

berörs. Jag vill också tacka handledarna Kjell Johansson och Urban Österlund för den 

feedback de bidragit med och som varit till hjälp under uppsatsprocessens gång. 
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Abstract 
 
Stock option plans has since the 1990s become an increasingly applied form of financial 

compensation in firms. The reason why this form of compensation has increased in popularity 

is in order to avoid conflicts of interest that may arise between shareholders and the CEO or 

other employees. 

  

Information asymmetry is the fundamental problem in this conflict of interest, which arise in 

situations where the CEO or other employees have information about the company which 

shareholders lack access to. To avoid conflicts of interest and to create an interest alignment, 

stock option plans are introduced to ensure that the CEO or employees act in accordance with 

the wishes of the company shareholders. In scientific research, this area has been studied 

extensively and the benefits of stock option plans have been disputed. Research in the field 

has also shown that the market reacts positively when a stock option plan is introduced. 

 

In this study, therefore, the starting point was to examine the outcomes of different stock 

options plans and to find differences depending on the target audience. The purpose for this 

thesis is explicitly to find flaws in stock option plans that could lead to improvements. For the 

sake of manageability, a demarcation was made to firms on the Stockholm Stock Exchange 

Small Cap list. Subsequently, information on stock option plans was gathered together with 

stock price data using Aktiespararnas stock analysis tool.  

  

The results of this study show that the implemented stock option plans had an overall negative 

outcome. This means that it is possible to question whether interest alignment actually takes 

place and if the market's positive reaction is justifiable in this context. Further, the outcome 

for the different target audiences makes it possible to conclude that stock option plans 

targeted to several individuals perform better compared to stock option plans targeted to a few 

individuals. This study also revealed that the traditional stock option plan without 

performance conditions was the most abundant and it also has weaknesses compared to the 

newer plans. 

 

A suggestion for future research that might be of interest to the field of study is an 

examination of the outcome after the implementation of new stock option plan designs and 

their inherent weaknesses or strengths. 
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IV 

Sammanfattning 
 

Optionsprogram har sedan 1990-talet blivit en allt mer tillämpad form av ekonomisk 

kompensation i företag. Orsaken till varför denna kompensationsform blivit allt mer populär 

är för att undvika intressekonflikter som kan uppstå mellan aktieägarna och VD eller övriga 

anställda. 

  

Informationsassymmetri är grundproblemet i denna intressekonflikt, som uppstår i situationer 

då VD eller andra anställda innehar information om företaget som aktieägarna inte har 

tillgång till. För att undvika intressekonflikter och för att skapa en intressesammanslagning 

används optionsprogram för att säkerställa att VD eller anställda arbetar i enlighet med 

aktieägarnas vilja. Inom vetenskaplig forskning har detta område studerats flitigt och där 

bland annat nyttan av optionsprogram har ifrågasatts. Forskning på området har också visat att 

marknaden reagerar positivt när ett optionsprogram introduceras. 

 

I denna studie har därför utgångspunkten varit att undersöka vilket utfall optionsprogram har 

haft och vilka skillnader som går att finna beroende på till vilka optionsprogrammen riktat sig 

till. I uppsatsens syfte ingår explicit att hitta brister i optionsprogrammen som kan leda till 

förbättringar.  För att göra undersökningen hanterbar har en avgränsning gjorts till företagen 

på Stockholmsbörsens Small-Cap lista. Därefter har information om optionsprogrammen 

inhämtats tillsammans med aktiekursdata med hjälp av Aktiespararnas analysprogram. 

 

Resultatet av undersökningen visar att de implementerade optionsprogrammen haft ett 

negativt utfall överlag. Detta innebär att det går att ifrågasätta om intressesammanslagning 

verkligen sker och om marknadens positiva reaktion är försvarbar i denna kontext. I utfallet 

för de olika målgrupperna framkom att optionsprogram riktade till flera personer presterar 

bättre än optionsprogram riktade till ett fåtal personer. I forskningsfrågan gällande 

programutformning framkom att den traditionella varianten utan prestationskrav var den 

vanligast förekommande och som också medför svagheter jämfört med nyare varianter. 

 

Ett förslag på forskning som i framtiden kan vara av intresse att göra inom ämnesområdet är 

en undersökning av utfallet efter att nya programutformningar implementerats och vilka 

svagheter eller styrkor som är inneboende hos dessa. 
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1 Inledning 
 

Det inledande kapitlet börjar med en redogörelse för bakgrunden till uppsatsens område. 

Därefter fortsätter uppsatsen med problemformuleringen som utmynnar i forskningsfrågorna. 

Slutligen beskrivs syfte, avgränsning, ämnets relevans, relevanta begrepp och uppsatsens 

fortsatta disposition.   

1.1 Bakgrund 

 

Optionsprogram har sedan början av 1990-talet blivit en allt mer tillämpad form av 

ekonomisk kompensation för ledningen i företag (Tian 2004, s. 1225). Gradvis har denna 

kompensationsform utgjort en allt större andel av den totala kompensationssumman för 

verkställande direktörer. I USA utgör optionsprogrammen den största andelen av VDs 

kompensation i stora aktiebolag (Kato et al. 2005, s. 436). Denna utveckling har påskyndats 

för att VD och aktieägare i högre grad ska dela samma syn och intresse (Tian 2004, s. 1226). 

Optionsprogram anses vara den mest effektiva formen av incitamentprogram eftersom VDs 

mål att maximera värdet för aktieägarna samtidigt ligger i linje med det egna intresset. I 

samband med värdeökningen ökar också värdet på VDs kompensation från 

optionsprogrammet. Genom att utfärda fler optioner förväntas VDs värdemaximeringsintresse 

att öka vilket samtidigt också medför en ökad kostnad för aktieägarna (ibid).  Optionsprogram 

används även i allt högre grad som kompensation för högt uppsatta tjänstemän (Hall och 

Murphy 2002, s. 4). Antalet företag som erbjuder optionsprogram även för anställda, som inte 

kan klassificeras som högt uppsatta tjänstemän, har ökat kraftigt sedan 1990-talet, vilket i 

vissa fall medfört att institutionella aktieägare nekat att göra fler aktier tillgängliga i 

optionsprogrammen (Core och Guay 2001, s. 254). 

 

Optionsprogram har även ett viktigt syfte i rekryteringsprocessen (Hall och Murphy 2002, s. 

4). De personer som förväntas lockas av optionsprogram är i högre utsträckning mer skickliga 

och mindre riskobenägna eftersom dessa egenskaper gynnas då det finns utrymme för hög 

ekonomisk kompensation. Optionsprogram bidrar också till att hålla kvar nyckelpersoner 

inom företaget eftersom tidpunkten då optionerna kan nyttjas bestäms i förväg. En annan 

fördel, som fanns innan IFRS 2 infördes, var att optionsprogram bevarade likvida medel och 

minskade redovisade kostnader eftersom optionsprogram tidigare inte redovisades som 

kostnader i resultaträkningen (ibid). För anställda, beroende på hur ett lands skatteregler ser 

ut, kan optionsprogrammen innebära lägre beskattning på kapitalvinster i kontrast till lön och 

bonus (Ding och Sun 2001, s. 564). 

 

Det finns också ett antal nackdelar förknippade med att använda optionsprogram. Bland dessa 

finns utspädningseffekten, som innebär att värdet på bolagets tillgångar fördelas på ett större 

antal aktier vilket medför att aktieägarnas vinst per aktie blir mindre (Ding och Sun 2001, s. 

564). I större företag där optionsprogram även används som incitament för anställda kan det 

uppstå problem i form av att vissa åker ”snålskjuts” på andras prestationer. 

Optionsprogrammen kan också förhindra ”hostile takeovers” vilket inte alltid ligger i 

aktieägarnas intresse (ibid). 

  

Optionsprogram kan i vissa fall, beroende på hur restriktiv lagstiftningen är i ett land, inte 

garantera att aktieägarna och VD, eller andra anställda, får sina intressen perfekt 

synkroniserade med varandra (Ding och Sun 2001, s. 566). Där lagstiftning förhindrar 

effektivt användande av optionsprogram krävs andra och ofta dyrare former av 
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kontrollmekanismer för att säkerställa att aktieägarnas mål uppnås. Effektivt använde av 

optionsprogram avgörs av vad som är tillåtet gällande utgivandet - hur stor andel varje 

anställd maximalt kan få ta del av och om ytterligare kompensation förhindras (Ding och Sun 

2001, s. 565). Dessa kontrollmekanismer kan däremot inte säkerställa att anställda i samma 

grad agerar i enlighet med aktieägarnas önskemål. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Optionsprogram och liknande kompensationsformer knyter ledningens kompensation direkt 

till företagets ekonomiska utveckling och i synnerhet med aktiekursutvecklingen (Morgan och 

Poulsen 2001, s. 490). Relationen mellan kompensation med optioner och företagets 

ekonomiska utveckling har studerats med hjälp av en rad olika metoder och resultaten har 

varit blandade (Abdelaziz, Amine och Lanouar 2011, s. 218). Mehran (1995, s. 164) ser i sin 

studie ett positiv samband mellan företagsutveckling, mätt med räntabilitet på totalt kapital, 

och användningen av kompensationsformer kopplade till exempelvis aktiekursutvecklingen. 

Abdelaziz, Amine och Lanouar (2011, s. 224) undersökte om beviljandet av optioner till 

ledande befattningshavare var synonymt med värdeskapande för aktieägarna. Resultatet av 

deras studie visade inget samband och att kompensationen inte är försvarbar under agentteoris 

premisser (redogörs för i den teoretiska referensramen) (ibid). I en studie genomförd av 

Yermack (1997, s. 474) framgick att VD tilldelades optioner en kort period innan positiva 

nyheter tillkännagavs och att i samband med detta steg aktiekursen under efterföljande 50 

dagar. Ökningen av aktiekursen berodde alltså inte på själva tilldelningen.  

 

Morgan och Poulsen 2001 (s. 522) fann i deras studie att ”pay-per- perfomance” program 

(optionsprogram) gav en positiv effekt för aktieägare, speciellt efter tillkännagivandet och 

speciellt om de riktade sig till ledande befattningshavare. Chauvin och Shenoy (2001, s. 56) 

undersökte om det förekom onormala minskningar i aktiekursen före beviljandet av optioner 

och de fann ett positivt samband där det förekom sänkt aktiekurs 10 dagar innan beviljandet, 

med störst minskning tre dagar innan beviljandedatum. Detta fenomen indikerade att 

insiderpåverkan förekom. Mängden optioner beviljade har också visat sig avgörande för hur 

väl intresset mellan aktieägare och optionstagare legat i linje med varandra. I en studie av 

Essid (2012, s. 67) framgick att höga nivåer tilldelade optioner medförde större grad av 

manipulation av finansiella rapporter. I en studie genomförd av Bartov och Partha (2004, ss. 

917-918) framkom att aktiekursen före teckningsperioden hade en onormalt hög uppgång och 

perioden efter teckningsperioden hade en onormalt stor nedgång i de fall där en onormalt stor 

mängd optioner lösts in av ledande befattningshavare vilket indikerade att insiderinformation 

använts. Carpenter och Remmers (2001, s. 532) fann i likhet med Bartov och Partha (2004) att 

samma tendenser med aktieuppgång och aktienedgång inträffade i små företag där 

insiderinformation kan ha stor påverkan i de fall programmen varit riktade till ledande 

befattningshavare. I studien genomförd av Morgan och Poulsen 2001 (s. 490) framgick även 

att vid tillfället då optionsprogrammen offentliggjordes reagerade marknaden positivt, i 

synnerhet om det riktades till VD, men också när befintliga program ersattes. Detta innebär att 

enbart kunskapen om förekomsten skapar höga förväntningar. 

 

Eftersom resultatet av flertalet genomförda studier både har talat för och emot nyttan av 

optionsprogram kopplat till både aktiekursutveckling och etablerad teori (agentteorin), finner 

jag det intressant att göra en egen studie på området i en svensk kontext. De studier som 

genomförts på området har haft huvudfokus på optionsprogram riktade till VD eller ledande 
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befattningshavare och därför vill jag utöka undersökningsområdet till att även inkludera 

program riktade till anställda, eftersom det blivit allt mer vanligt. 

 

De forskningsfrågor som, i denna kontext, är relevanta att besvara är: 

 

 Har optionsprogrammen resulterat i inlösen för optionstagarna och på vilket sätt får 

utfallet betydelse för agentteorins försvarbarhet? 

 Vilken optionserbjuden målgrupp har haft högst positivt/negativt utfall och vilken 

slutsats kan dras av utfallet? 

 Vilka typer eller detaljer i optionsprogrammen har förekommit och till vad kan 

dessa kopplas? 

 

Första frågan är indirekt kopplad till hur positivt utfallet varit för företagens aktieägare, 

eftersom ett lyckat utfall, ur optionstagarens synvinkel, innebär att aktiekursen ökat och ligger 

flera procent över teckningskursen vid teckningstillfället. Andra frågan möjliggör en 

distinktion i utfallet som kan bidra med en ytterligare dimension i samband med fördelningen 

på de målgrupper som optionsprogrammen riktar sig till. Sista frågan är en kontraktuell 

designfråga som kan ge insikt i optionsprogrammens utformning. 

   

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur optionsprogrammen fungerat för 

företagen som denna uppsats är avgränsad till, samt att peka på de aspekter som i samband 

med undersökningens utfall kan vara viktiga att belysa. I syftet ingår därmed explicit att 

upptäcka vad som kan uppfattas som brister i företagens optionsprogram, kopplat till teori på 

området, och som skulle kunna åtgärdas eller på annat sätt stävjas vilket bland annat 

potentiellt skulle kunna innebära bättre företagsutveckling.   

  

1.4 Avgränsning 

 

Denna studie är avgränsad till företag på Stockholmsbörsens Small-Cap lista. Avgränsningen 

till Small-Cap motiveras med att den dels innehåller fler företag att studera jämfört med andra 

listor, men också för att blandningen mellan (relativt) nystartade och etablerade företag är 

större vilket bör erbjuda mer variation i optionsprogrammen. Tidsavgränsningen för uppsatsen 

har varit komplicerad eftersom optionsprogram har olika löptid och startår. Av denna 

anledning har tidsavgränsningen varit informationsbaserad. De företag som redovisat 

information om optionsprogram från årsredovisning år 2008 fram till 2010 har därför fungerat 

som tidsavgränsare. Detta innebär att information om optionsprogram som återträffats i dessa 

årsredovisningar gällande äldre program också inkluderats i studien. För att kunna göra en 

uppföljning krävs att optionsprogrammen inte löper förbi 2013-05-30 och eftersom program i 

nyare (år 2011-2012) årsredovisningar i regel löper förbi detta datum (majoriteten av 

programmen i studien hade en löptid om tre år eller mer) var det motiverat att använda något 

äldre årsredovisningar. Eftersom denna avgränsning också innebär en viss tidsspridning för de 

olika löptiderna minskas även effekten, till viss del, beträffande konjunkturcykler som oftast 
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sträcker sig mellan tre och tio år
1
. Det av företagen utgivna material som avgränsningen avser 

är de årligen sammanställda årsredovisningarna. Avgränsning har också gjorts beträffande 

teckningsperioden där kravet varit kontinuerlig period för att kunna genomföra beräkningar i 

analysen. Detta innebär att även företag med flera program men där bara ett har en 

kontinuerlig teckningsperiod också inkluderas i studien. I den teoretiska referensramen har 

avgränsningen inneburit att någon ingående genomgång av detaljerna i Black-Scholes 

värderingsmodell inte ägt rum eftersom området tillhör finansiell matematik. 

 

1.5 Ämnets relevans 

 

Ämnet har praktisk relevans för många olika intressenter, speciellt för investerare, eftersom 

det är starkt kopplat till företagens aktiekursutveckling. För personer inom styrelse kommer 

ämnet alltid att vara högaktuellt eftersom jakten på den optimala kompensationsformen och 

utformningen alltid kommer att pågå och diskuteras. För forskare finns ur en teoretisk aspekt 

många frågor inom detta ämne att fördjupa sig i där bland annat värderingsfrågan är viktig, 

men också hur FASB rent redovisningstekniskt bäst bör behandla området (aktierelaterade 

ersättningar) i förhållande till ramverket. 

 

1.6 Relevanta begrepp 

 

Optionsprogram 

 

Ett optionsprogram ger den anställde möjlighet, med hjälp av optioner, att köpa en bestämd 

mängd aktier i företaget under en viss tidpunkt beroende på hur kontraktet är utformat 

(Dillavou 1945, s. 320). 

 

Teckningsperiod 

 

Teckningsperioden är den tidsperiod eller datumintervall då optionerna kan lösas in mot 

aktier. 

 

Teckningskurs 

 

Teckningskursen är den aktiekurs som optionerna ger optionsinnehavaren rätten att teckna 

aktierna för.  

 

Löptid 

 

Löptid är den sammanlagda längd ett optionsprogram har, från beviljandedatum till sista 

teckningsdag. Under vissa omständigheter kan löptiden förlängas. 

 

Intjänandeperiod 
 

Intjänandeperioden är tidsperioden som pågår före teckningsperioden och innan den anställde 

får rätten att äga optioner, eller extra optioner. Under denna period mäts, med hjälp av 

nyckeltal från redovisningen, förutbestämt satta mål (exempelvis att uppnå ett visst resultat 

                                                 
1
 http://www.riksbank.se/Pagefolders/36984/081007.pdf 
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per aktie) som avgör hur många procent av den totala mängden optioner, avsatta för 

programmet, som ska tilldelas den anställde. Det kan också förekomma andra villkor i 

intjänandeperioden, beroende på utformning av kontraktet mellan optionstagare-

optionsgivare. 

Stamaktie 

 

En stamaktie är ett egetkapitalinstrument som utgivits för att få tillgång till kapital vid 

bolagets bildande. Inom kategorin stamaktier återfinnas optioner, teckningsoptioner och aktier 

som lovats i samband med att villkor i avtal uppfyllts (IAS 33). 

 

1.7 Disposition 

 

Efter det inledande kapitlet som synliggjort en del av den inneboende problematik som 

uppsatsområdet präglas av kommer den fortsatta framställningen att disponeras på följande 

sätt. I kapitel två presenteras de metodologiska ställningstaganden som uppsatsens 

undersökning vilar på samt motiveringar till dessa.  

 

Kapitel tre inleds med en beskrivning och genomgång av hur optionsprogram fungerar i 

praktiken. Detta ger läsaren en grundförståelse för att lättare kunna ta till sig uppsatsens 

nästkommande delar. I problemdiskussionen finns flertalet kopplingar som är hänförliga till 

agentteorin och därför fortsätter också kapitlet med en redogörelse för denna centrala del i 

ämnesområdet. Eftersom efficiency wage theory kan kopplas till agentteorin i en 

incitamentkontext blir det också naturligt att fortsätta med en beskrivning av vad den innebär. 

Den teoretiska referensramen byter därefter abstraktionsnivå och riktar istället in sig på 

problematiken kring optionsprogram kopplat till individnivå. I forskningssammanhang har 

VD, optionsprogram och agentproblematiken sedan lång tid tillbaka studerats flitigt vilket 

medfört att denna genomgång hamnar före avsnittet med problematiken kring anställda och 

optionsprogram, som är en förhållandevis ny företeelse. Kapitlets abstraktionsnivå förändras 

ytterligare efter dessa genomgångar och går ner på, för ämnesområdet, specifika detaljer där 

problematiken kring redovisningsstandarden IFRS 2 och värderingsfrågan är en viktig 

komponent för att kunna första vilken påverkan den medför i samband med studier av utfall. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse för den forskning som bedrivits gällande problematiken 

inom den totala tidsperioden för ett optionsprogram, som också kallas för löptid.  

 

I kapitel fyra presenteras data som samlats in från årsredovisningarna och Aktiespararnas 

analysprogram. I kapitel fem behandlas först data för att möjliggöra återkoppling till den 

teoretiska referensramen och därefter sker denna återkoppling. I kapitel sex presenteras de 

resultat och slutsatser som analysen givit upphov till. I kapitel sju sker en reflektion av 

uppsatsens slutsatser och resultat där också de råd framträder som skulle kunna innebära 

förbättring i samband med användandet av optionsprogram. Den sista delen ägnas åt att ge 

förslag på vidare forskning som kan vara relevant för att säkerställa att optionsprogram 

fortsättningsvis är optimalt konstruerade. 
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2 Metod 
 

I denna del kommer uppsatsens metodologiska ställningstaganden att redogöras för. 

Inledningsvis börjar kapitlet med en genomgång av angreppssätt, vetenskapligt synsätt och 

tillvägagångssätt. Därefter kommer analysmetoden att motiveras och redogöras för. Kapitlet 

avslutas med redogörelse för datainsamling, urval, studiens begränsningar och källkritik 

samt uppsatsens etiska aspekt. 

      

2.1 Angreppssätt 

 

I denna uppsats kommer det vetenskapliga angreppssättet att karaktäriseras av både den 

kvalitativa och kvantitativa metoden. Enligt den kvantitativa metoden används data, i form av 

någon typ av mängdangivelser, för att kunna förklara ett fenomen (Andersen 1998, s. 31). 

Detta angreppssätt lämpar sig väl för denna studie eftersom det är just är mängder eller siffror 

som är det centrala i de två första forskningsfrågorna, och som i dessa ska ligga till grund för 

förklaringarna. Den tredje forskningsfrågan har en kvalitativ karaktär som söker förklaring 

och förståelse – vilka typer eller detaljer i optionsprogrammen har förekommit och till vad 

kan dessa kopplas? Med hjälp av kvalitativ metod får man en helhetsbild av 

undersökningsenheten (Holme och Solvang 1997, s. 79). Denna helhetsbild är också vad som 

söks i undersökningsenheten vilket bekräftas av syftet – att beskriva och förklara hur 

optionsprogrammen fungerat för företagen som denna uppsats är avgränsad till. 

   

2.2 Vetenskapligt synsätt 

 

I uppsatsen kommer ett hermeneutiskt synsätt att tillämpas. Det hermeneutiska synsättet 

baseras på att först utgå från sin förförståelse och därefter pendla mellan del och helhet för att 

i slutändan uppnå högre grad av förståelse (Holme och Solvang 1997, s. 95-98). De delar som 

avses för att bygga upp förståelsen är utfallet av resultatet för de olika målgrupperna som 

optionsprogrammen riktar sig till och även de detaljer som framträder i studien. Förförståelsen 

är inhämtad från tidigare kurser där genomgång av agentteorin har förekommit och som också 

förklaras i den teoretiska referensramen under avsnitt 3.2. 

    

2.3 Tillvägagångssätt 

 

I samband med kunskapsproducering kan ett deduktivt tillvägagångssätt tillämpas vilket 

innebär att utgå från teorier eller generella principer för att därefter kunna dra en slutsats om 

en viss företeelse (Andersen 1998, ss. 29-30). I praktiken arbetar företagskonsulter och vissa 

forskare i stor utsträckning på det här sättet för att kunna säga något om karaktäristiska drag 

ett företag uppvisar (Andersen 1998, s. 30). I motsats till det deduktiva tillvägagångssättet kan 

ett induktivt tillvägagångssätt tillämpas, som innebär att utgå från empirin för att därefter 

kunna dra slutsatser om teorin (ibid). I regel används det induktiva tillvägagångssättet främst i 

fallstudier med få undersökningsobjekt där syftet är att gå på djupet (ibid). Dessa 

undersökningar, om de upprepas på flera undersökningsobjekt, kan bidra till att utforma ny 

teori (ibid). I det abduktiva tillvägagångssättet sker en växelverkan mellan induktion och 

deduktion vilket för forskaren innebär att röra sig mellan teori och empiri för att i slutändan 

kunna uppnå förståelse om problemet (ibid). Teoriutveckling uppnås på bästa sätt i min studie 
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genom ett abduktivt tillvägagångssätt, eftersom jag dels måste konsultera teorin för att kunna 

förklara de fenomen som jag upptäcker i empirin, och dels måste det finnas möjlighet att säga 

något om etablerad teori med hjälp av utfallet från empirin. I samhällsvetenskapliga studier är 

det i regel mycket svårt att förbise någon av dessa tillvägagångssätt. 

  

2.4 Analysmetod 

 

Analyser kopplar samman flera grundelement genom att dela upp data i olika delar och där 

tolkningen av data sedan ska utmynna i en helhetsförståelse (Andersen 1998, s. 29). Analys av 

insamlad data är ett kritiskt moment som krävs för att kunna tillgodogöra sig den information 

som döljer sig i empirin och för att kunna svara på forskningsfrågorna. För att denna process 

ska kunna genomföras på ett tillförlitligt sätt har Excel 2010 använts för att strukturera 

insamlad data. Kolumner har använts med indelning på företag, optionsprogram (år eller 

namn för att skilja mellan olika program för samma företag), teckningskurs, teckningsperiod, 

högsta aktiekurs under teckningsperioden, lägsta aktiekurs under teckningsperioden, 

årsredovisningsår (då informationen offentliggjordes), justerad teckningskurs på grund av 

nyemission eller split samt från vilken årsredovisning denna information tillkännagavs och till 

vilka programmen riktar sig till. 

 

Med hjälp av dessa kolumner har sedan inhämtad data kunnat användas i syfte att svara på 

forskningsfrågorna. Nästa steg i analysprocessen har varit den faktiska bearbetningen av 

inhämtad empirisk data. För att kunna få en bild av målgruppsfördelningen har det varit 

nödvändigt att skapa ett diagram och göra en indelning med hänsyn till vilken information 

som redovisats om vilka programmen riktat sig till. Detta är första komponenten att bidra till 

helhetsförståelsen. För att kunna svara på den inledande forskningsfrågan har det varit 

nödvändigt att göra en sammanställning över vilka program som legat under, över och både 

under och över teckningskursen under teckningsperioden. Även procentuell förändring mellan 

teckningskurs och högsta och lägsta aktiekurs har varit nödvändigt att sammanställa för att 

hitta skillnader mellan målgrupperna. Teckningsperiodens längd har omvandlats med hjälp av 

Excel från datumformat till antalet dagar för att lätt kunna göra jämförelser. Indelning efter 

målgrupp har sedan gjorts. 

 

Centralmått visar den eller de värden som är vanligast förekommande för en variabel (Holme 

och Solvang 1997, s. 210). Medelvärdet har den inneboende egenskapen att summan av 

avvikelsen från medelvärdet alltid är noll med hänsyn till alla enheters värden vilket medför 

nackdelar i form av att extremvärden höjer medelvärdet avsevärt även om majoriteten av 

mätningarna ligger under genomsnittet. Av denna orsak bör man även använda andra typer av 

centralmått. Medianen är ett sådant mått, vilken delar en fördelning i två lika stora delar där 

extremerna plockas undan vilket kan ge en mer fullständig bild (Holme och Solvang 1997, s. 

210-211). I denna studie kommer därför två centralmått, medelvärde och median, att användas 

i analysen för att skapa en mer fullständig bild.      

 

Efter ovan nämnda indelningar och bearbetningar av data har de karaktäristiska dragen för 

optionsprogram riktat till respektive målgrupp framträtt och därtill har en bättre helhetsbild 

uppstått. I samband med att informationen från empirin tydliggjorts har återkoppling till den 

teoretiska referensramen gjorts möjlig. 
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2.5 Datainsamling 

 

Primärdata karaktäriseras av information som samlats in av forskaren själv, utan att ha 

passerat genom någon form av filtrering genomförd av annan part (Andersen 1998, ss. 150-

151). Sekundärdata är information som samlats in och bearbetats av andra personer än 

forskaren själv, i form av exempelvis dokument eller offentliga och privata statistiska data 

eller register (ibid). I denna uppsats kommer enbart sekundärdata att användas. Detta beror på 

att det är den typen av data som är relevant och nödvändig att använda för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Information om företagens optionsprogram har inhämtats från 

årsredovisningarna tillgängliga på företagens hemsidor eller distributionssiter för denna typ av 

information. Årsredovisningar för alla år som kunnat påverka optionsprogrammen har också 

hämtats in. Den elektroniska versionen av årsvisningarna har inhämtats därför att det är 

enklare och effektivare att skriva in sökord för att direkt komma till sidan med relevant 

information jämfört med att istället bläddra för att hitta samma information. För att förenkla 

datainsamlingen för varje företag har Small-Cap listan på hemsidan för Dagens Industri 

använts som utgångspunkt innan sökning gjorts på Google, för att hitta årsredovisningen för 

varje företag. Aktiekursinformation har inhämtats med hjälp av Aktiespararnas analysprogram 

”Hitta kursvinnare”. Den teoretiska referensramen består nästintill enbart av vetenskapliga 

artiklar inhämtade med hjälp av sökverktyget på hemsidan för biblioteket på Högskolan i 

Borås. De sökord som användes för att hitta relevanta artiklar var bland annat ”stock option 

vesting period”, ”ESO stock options”, ”PVSO stock options” och ”executive stock options”. 

Detta gav en stor mängd träffar och med hjälp av källförteckningen i de artiklar som påträffats 

har nya relevanta artiklar hittats. 

 

2.6 Urval 

 

I denna studie har urvalet varit en kritisk komponent. För att tillförlitligt kunna jämföra olika 

företag med varandra har kraven på redovisad information varit den avgörande faktorn. De 

företag som inte redovisat exakta datum för teckningsperiodens början och slut har blivit 

bortvalda. Avsaknad av information om teckningskurs och till vilka optionsprogrammen riktat 

sig till har också inneburit bortsortering. Urvalet har också varit beroende av att 

aktiekursinformation varit tillgänglig. I början av urvalsprocessen sorterades alla företag bort 

som inte hade optionsprogram. Detta betyder att urvalet genomförts i flera olika steg tills 

slutligen de företag som uppfyllde alla ovan nämnda urvalskriterier återstod. I urvalet av 

aktiekursinformation har högsta och lägsta aktiekurs under teckningsperioden inhämtats. 

Anledningen till detta urval var att det ger en intervallavgränsning som visar vilka värden 

aktiekursen kunnat röra sig mellan och om det då funnits chans för inlösen. Urvalet möjliggör 

också att skapandet av en kontrast mot teckningskursen blir okomplicerad. 

     

2.7 Studiens begränsningar 

 

Urvalsprocessen medförde att antalet, för studien användbara företag, kraftigt reducerades. 

Avgränsningen till Small-Cap innebar också att antalet potentiella företag minskade. Med 

begränsat dataunderlag blir generaliseringar svårare att göra och att motivera. En annan 

nackdel är att förekomst av extremvärden eller extremfall innebär en större påverkan om 

undersökningsunderlaget är litet. Förutom begräsningarna relaterade specifikt till denna studie 

är det i regel även svårt att kunna dra någon definitiv slutsats om nyttan av optionsprogram då 
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flertalet vetenskapliga artiklar uppvisat delade meningar beroende på hur frågan angripits. 

Valet av aktiekursdata inom teckningsperioden är också en begränsning eftersom aktiedata 

under fler perioder hade givit en bättre bild av utvecklingen, men det hade också inneburit 

högre krav på analysmetoden men också krav på att information varit tillgänglig samt 

motivering för valda datum varifrån aktiekursdata plockats. Detta kan kopplas till ytterligare 

en begränsning som har att göra med när det går att säga att ett optionsprogram varit lyckat. I 

denna studie förutsätts att ett optionsprogram varit positivt om aktiekursen stigit och någon 

gång befunnit sig över teckningskursen under teckningsperioden (då det faktiska utfallet av 

programmet inträffar), men eftersom aktieägarna med största sannolikhet sitter på sitt 

aktieinnehav även efter denna period och långt in i framtiden finns givetvis möjlighet till 

kraftig nedgång efter optionsprogrammen avslutats. Den incitamenteffekt som 

optionsinnehavarna själva upplever är också något som utelämnas i denna studie.  

   

2.8 Källkritik – validitet och reliabilitet 

 

Validitet innebär att teori och empiri har kopplingar till varandra samt hur stor graden av 

relevans är för denna koppling (Andersen 1998, s. 30). Reliabilitet innebär hur säkert vi kan 

mäta det vi avser att mäta (ibid). Eftersom kravet för en magisteruppsats innefattar att större 

fokus ska ligga på den teoretiska aspekten blir därför användandet av vetenskapliga artiklar 

nödvändigt för att uppfylla detta krav. För att uppnå hög validitet har därför vetenskapliga 

artiklar varit grundstommen som uppsatsen vilar på. Det finns dock risk att någon eller några 

av dessa författare är dåliga yrkesutövare vilket skulle kunna ha inverkan på uppsatsens 

kvalité. Att de vetenskapliga artiklarna genomgår en så kallad ”peer-review” medför ändå att 

tillförlitligheten bör anses vara god. Eftersom alla källor i den teoretiska referensramen varit 

skrivna på engelska har också kravet på min förmåga att tolka dessa verk inneburit att 

uppmärksamheten på den menade innebörden av vissa ord och uttryck varit viktig. För att 

säkerställa riktigheten har ord översatts men själva kontexten har också tagits i beaktning. 

Aktiekursinformation ger ett mått på företagsutveckling, men den ger också information om 

huruvida enskilda personer har fått ekonomiska fördelar om jämförelse görs med tidigare 

aktiekurs. Därför anses dessa data ge hög reliabilitet då det mäter det vi avser att mäta. För att 

mäta företagsutveckling finns även andra nyckeltal från redovisningen att tillgå. 

Aktiekursdata är dock en tillförlitlig typ av information som även har använts i flertalet av de 

vetenskapliga artiklar som legat till grund för uppsatsen.  

 

2.9 Etik 

 

Forskning har under lång tid haft ett positivistiskt ideal med en syn på området som fristående 

från etik och moral, där sanningssökning sker till varje pris (Holme och Solvang 1997, s. 

332). Denna uppfattning är dock felaktig eftersom en ensam forskare är påverkad av både sig 

själv och sin omgivning samt dess värdepremisser. Ämnesområdet för denna uppsats 

uppfattas i regel som kontroversiellt eftersom det behandlar belöningssystem och många 

gånger metoder för att dra nytta av dessa, och ofta på bekostnad av andra. Genom att studera 

detta område blir det därför svårt att undgå denna etiska problematik i samband med studier 

av teorier på området där flera olika forskares etiska val i slutändan sammanblandas, vilket 

därmed färgar denna uppsats gällande både analyser och slutsatser. På en individuell nivå 

finns även sedan tidigare en medvetenhet om ämnesområdets kontroversiella natur. I 

samhällsvetenskaplig forskning står oftast människor i fokus vilket medför att skydd bör 

läggas på den enskildes säkerhet och integritet (Holme och Solvang 1997, ss. 333-334). I 
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denna studie används information där individer kan identifieras i samband med 

målgruppsindelningen, men denna information har frivilligt lagts ut av företagen i 

årsredovisningarna för allmänhetens beskådan. Denna studie hade överhuvudtaget inte varit 

genomförbar utan att göra valet att använda denna information. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen kommer huvudfokus att ligga på den forskning som bedrivits 

på området och de slutsatser som dragits i samband med denna forskning. Eftersom området 

är brett innebär det också att det finns många olika infallsvinklar att angripa för att kunna 

skapa en helhetsbild. För att förstå hur optionsprogram fungerar i praktiken och därmed 

lättare kunna följa med i efterföljande avsnitt börjar kapitlet med en grundläggande 

genomgång om dess principer. Eftersom agentteorin ligger till grund för orsaken till att och 

varför incitamentprogram, som exempelvis optionsprogram, rent generellt tillämpas i allt 

högre utsträckning, fortsätter också kapitlet med detta avsnitt. Därefter presenteras en 

genomgång av den teori och tillhörande problematik som finns kopplad till de målgrupper 

som optionsprogram kan rikta sig till. Inom redovisning finns problematik kopplat till 

området varför också kapitlet fortsätter med en presentation av hur redovisningen förändrats 

för att stävja de problem som aktierelaterade ersättningar medför. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för den teori och forskning som fokuserat på perioden före, inom och efter 

optionsprogrammens löptid. 

 

3.1 Hur optionsprogram fungerar i praktiken 

 

De optioner som erbjuds i ett optionsprogram är så kallade köpoptioner som ger innehavaren 

rätten att köpa företagets aktier till ett fast pris (teckningskurs) vid ett visst datum (Sharma 

2006, s. 82). Innehavaren kommer endast att utnyttja rätten till köp om aktiekursen stiger över 

det fasta pris som optionen ger rätten att köpa till. Om en optionsinnehavare har rätten att 

köpa aktier i ett företag för 100 SEK per aktie och aktiekursen efter ett år stiger till 110 SEK 

per aktie kommer innehavaren att lösa in optionerna och köpa aktien för 100 SEK per aktie 

och få 10 SEK i vinst om aktien därefter säljs direkt på marknaden. Om aktien skulle sjunka 

till 90 SEK per aktie kommer ingen inlösen att ske eftersom det är billigare att köpa aktien för 

90 SEK per aktie direkt på marknaden jämfört med att köpa den för 100 SEK per aktie genom 

inlösen. Optionerna har i detta scenario blivit värdelösa. Den anställde behöver inte betala 

något till företaget för att få äga optionerna men en inlösenavgift per option kan förekomma 

som i vanliga fall kan betalas med hjälp av aktierna (Sharma 2006, ss. 82-86). En option ger 

ingen rätt till utdelning eller några andra fördelar som är förknippade med att äga aktier. 

 
Figur 1. Handlingsalternativ vid optionsinnehav. 

Handlingsalternativ 
år 2 

Aktiekursutveckling 
år 2 

Aktiekurs och 
teckningskurs vid 
beviljandet år 1 

100 

110 

Inlösen för 100 och 
behåll aktierna. 

Inlösen för 100 och 
sälj aktierna på 

marknaden med en 
vinst på 10. 

90 

Ingen inlösen. 
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För företaget, som skapat köpoptioner, innebär det också ett åtagande att sälja sina aktier till 

teckningskursen om optionerna skulle lösas in (Sharma 2006, s. 82). I detta läge kan företaget 

emittera nya aktier till optionsinnehavaren eller återemittera aktier som köps på marknaden. 

Inlösen av optioner genererar cash-flow för företaget i form av att innehavaren betalar 

teckningskursens pris för aktierna. Dessa nya ekonomiska resurser kan företaget sedan 

använda för olika investeringar eller operationella kostnader.      

 

För aktieägarna innebär optionsprogram en risk där den mest allvarliga är utspädningen av 

resultat per aktie (Sharma 2006, s. 83). Nyckeltalet resultat per aktie används flitigt av 

investerare för att bestämma ett värde på företaget och dess prestation. När optionerna löses in 

ökar antalet aktier vilket ”späder” ut vinst per aktie över fler aktier och minskar därmed värdet 

på aktieägarnas aktier. Med hjälp av hög tillväxt kan däremot denna effekt neutraliseras. 

 

För att exemplifiera effekten av optionsprogram antar vi att företag X har 100 miljoner 

utestående aktier och aktiekursen ligger på 100 SEK per aktie och där nettoresultat är 400 

miljoner SEK vilket ger en vinst per aktie på 4 SEK (Sharma 2006, s. 84). P/E-tal i detta 

scenario blir 25 och vi antar också att företaget beviljat optioner innefattande 20 miljoner av 

dess aktier. Om alla optioner blir inlösta efterföljande år kommer utestående aktier att öka till 

120 miljoner. Vi antar också att aktiekursen ökar till 125 SEK per aktie vilket medför att det 

krävs en vinst per aktie på 5 SEK för att bibehålla ett P/E-tal på 25 och nettoresultatet måste 

också öka till 600 miljoner SEK. Om företaget inte lyckas öka nettoresultatet med 50 procent 

är det istället tvunget att köpa tillbaka 40 miljoner aktier till ett pris på 125 SEK per aktie 

vilket ger en kostnad på 5 miljarder. När optionsinnehavarna löser in 20 miljoner optioner till 

ett pris på 100 SEK per aktie genererar det sammanlagt 2 miljarder åt företaget vilket innebär 

att det fattas resurser på 3 miljarder för att kunna återköpa aktier. 

 

På grund av ovanstående scenario beräknas och presenteras inte enbart faktiskt inträffad 

utspädningseffekt i finansiella rapporter men också utspädningseffekt med tillhörande effekt 

av utestående optionsprogram där alla optioner förväntas att lösas in (Sharma 2006, s. 84). I 

denna beräkning ingår endast optioner med en teckningskurs som ligger över aktiekursen. 

Optioner från optionsprogram inkluderas inte heller om företagets resultat varit negativt. 

 

3.2 Agentteorin 

 

Agentteorin fokuserar på förhållandet mellan agent (en person vars uppgift är att utföra en 

uppgift åt någon annan där också beslutsfattande makt ingår) och uppdragsgivare (Deegan 

2006, s. 211). I förhållandet mellan exempelvis ledande befattningshavare och aktieägare, 

finns en informationsassymetri. Denna informationsassymetri har blivit ett etablerat 

standardantagande i ekonomisk teori (Keser & Willinger 2007, s. 1514). 

Informationsassymetri skapar osäkerheter eftersom den ena parten sitter på information som 

den andra parten inte har. Agentteorin medger också därmed att det finns informations- och 

transaktionskostnader (Deegan 2006, s. 211).  

 

Ett välfungerande företag arbetar för att minska sina agentkostnader (de kostnader som är 

inneboende i förhållandet mellan agent och uppdragsgivare). Synsättet som detta bygger på är 

hämtat från traditionell ekonomisk litteratur där individen anses vara en vinstmaximerande 

varelse som agerar i självintresse (ibid). Om det inte finns en mekanism som förhindrar 

agenter att för personlig vinning, använda sig av konfidentiell information kommer detta med 

stor sannolikhet att inträffa. Inom agentteorin antas även uppdragsgivaren att agera i 
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egenintresse och förutse att agenten kommer att agera i självintresse om inte uppdragsgivaren 

förhindrar ett sådant beteende. Inom agentteorin förutses också att vid avsaknaden av kontrakt 

som reglerar agentens opportunistiska beteende kommer uppdragsgiven att erbjuda agenten 

lägre lön på grund av anticiperande av kommande opportunistiska handlingar (ibid). Den 

lägre lönen kompenserar för den skada som det opportunistiska beteendet kan orsaka företaget 

eller uppdragsgivaren. Ur agentens perspektiv blir agenten den part som tvingas betala för 

uppdragsgivarens förväntning på det kommande opportunistiska beteendet (Deegan 2006, s. 

212). Detta medför att agenten förväntas vilja ingå kontrakt där detta beteende regleras och 

reduceras. Om agenten vill ha högre lön finns det också stark motivation för att ingå kontrakt. 

Flera av dessa kontrakt är på något sätt kopplade till nyckeltal och siffror i redovisningen 

(ibid). I samband med kontraktet kommer agenten att vilja bevisa, med hjälp av information, 

att denne inte agerar utanför kontraktets ramar. I agentteorin ses företag som en ansamling av 

kontrakt som alla reglerar, agenters självintresse och samtidigt motiverar dessa att agera för 

att maximera värdet för företaget. Nyckeln till en välfungerande organisationen är enligt 

agentteorin att lägga in mekanismer där individens handlingar samtidigt både gynnar 

individen och företaget (Deegan 2006, s. 213). 

  

Agentteorin har prövats i forskning med hjälp av ett spelscenario, baserat på kontrakt, som är 

konstruerat med samma problematik som finns inneboende i relationen mellan 

försäkringstagare och försäkringsgivare. En försäkringsgivare har en vilja att minimera 

försäkringstagarens risk eftersom detta ökar vinsten för försäkringsgivaren (Keser & 

Willinger 2000, s. 164). Om försäkraren erbjuder ett kontrakt med full täckning kommer 

försäkringstagaren att uppvisa minsta möjliga ansträngning för att minimera risk (ibid). 

Försäkraren kan kringgå denna problematik genom att erbjuda incitament. Resultatet av 

spelscenariot visar att agenten väljer det kontrakt som ger högst förväntad vinst (Keser & 

Willinger 2000, s. 183). För motparten, kontraktgivaren, framkom att denne i stor 

utsträckning erbjöd kontrakt som motverkade begränsningarna från incitamenten, vilket 

innebar att kontraktgivaren, ur dennes perspektiv, inte valde spelets optimala alternativ (ibid). 

Orsaken till detta utfall ansåg Keser & Willinger (2000, s. 183) vara värt att fortsätta studera. 

         

3.3 Efficiency wage theory – i kontrast till agentteorin 

 

Förutom agentteorin, i en incitamentkontext, finns även ”efficiency wage theory”. Jirjahn 

(2006, s. 235) ställer sig frågan varför vissa incitamentmodeller används i olika sammanhang. 

Agentteorin har fokus på output, det vill säga, resultatet av det som agenten skapar 

(exempelvis att uppnå ett visst resultat per aktie) (ibid). Efficiency wage theory har sitt fokus 

på input (exempelvis arbetade timmar) och incitament kopplade till input. Valet av modell 

beror på kostnaden för uppdragsgivaren (Jirjahn 2006, s. 236). Uppdragsgivarens kostnad för 

framkallande av ansträngning är mindre med en input-baserad incitamentmodell om 

sannolikheten är hög att agenten förväntas smita från arbete (ibid). Sannolikheten att en agent 

får en output-baserad betalningsmodell är hög om agenten utför komplexa arbetsuppgifter. 

Komplexiteten medför att övervakning av input blir svår (ibid). Av denna anledning är 

incitament för VD i hög utsträckning baserad på output-relaterade resultat. 

       

3.4 VD, optionsprogram och agentproblematiken 

 

Kompensation till VD är ett kontroversiellt område eftersom det många gånger uppfattas som 

ren bonus. Orsaken till att optioner används i högre utsträckning istället för aktier i 
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kompensationspaket är att aktier är dyrare, eftersom de inte medför samma nivå av risk 

(Edmans och Gabaix 2009, s. 491). Denna risk medför en högre incitamentnivå vilket också 

innebär att de är effektivare. 

 

I teorin ska kompensationspaket vara framtagna av styrelsen där målet är att maximera värdet 

för aktieägarna (Edmans och Gabaix 2009, s. 486). Detta har dock inte visat sig konsekvent 

med empiriska studier på området. VDs kompensation och företagens resultat har visat sig ha 

väldigt liten relation med varandra i de fall där företagen varit stora. Erbjudna 

kompensationspaket har i flera fall också misslyckats och istället belönat VD för ren tur 

hänförlig till generell uppgång på marknaden (Edmans och Gabaix 2009, s. 487). Detta har 

inneburit uppkomsten av en syn där VD faktiskt bestämmer kompensationen åt sig själv i 

syfte att maximera sitt eget värde framför aktieägarna. Utformningen av 

kompensationskontrakt har därför blivit ett viktigt forskningsområde. Av de föreslagna 

modellerna för kompensationskontraktsdesign har bland annat anknytning till 

branschutveckling där det optimala kontraktet belönar VD vid bra prestation i förhållande till 

andra företag på marknaden rekommenderats (Edmans och Gabaix 2009, s. 490). En annan 

kompensationsmodell som föreslagits bygger på hänsyn till styrelsens fortlöpande kunskap av 

företagets inneboende förmåga att på lång sikt generera intäkter, vilket därmed skapar en 

möjlighet att på ett realistiskt sätt urskilja prestation genomförd av VD och som därmed ger 

underlag till en rimlig kompensationsnivå. 

 

I en redovisningskontext är tillförlitlig rapportering av finansiell information grunden för en 

välfungerande kapitalmarknad (O’Connor et al. 2006, s. 483). I samband med de 

redovisningsskandaler som skakade världen under början av 2000-talet ifrågasattes att 

huvudfokus ständigt låg på att maximera aktieägarnas vinst framför andra intressenters 

intressen (ibid). Andra fortsatte däremot att söka efter nya mekanismer som minimerar risker i 

företagsledning-aktieägarrelationen (ibid). Orsaken till att hålla aktiekursen hög under denna 

period var för att nå förväntningar men även för att ledande befattningshavare, kortsiktigt, 

kunde tjäna på det genom optionsprogram där aktiekursen var övervärderad (O’Connor et al. 

2006, s. 484). Till slut inträffade de berömda krascherna där personer med stort antal optioner 

kunde gå ur vinnande före den negativa informationen blev allmänt känd (ibid).  

 

I studien genomförd av O’Connor et al. (2006) prövades ett par hypoteser där bland annat, ur 

agentteorins sprungna antagande, att optionsprogram ökar intresset för VDs vilja att styra mot 

långsiktig positiv aktieutveckling ingick (O’Connor et al. 2006, s. 493). Motargumentet som 

fördes mot denna uppfattning var att när optionerna är tillgängliga för inlösen uppstår ett 

direkt incitament att öka aktiekursen för att uppnå kortsiktig ekonomiskt vinning framför 

långsiktiga resultat (ibid). Detta innebär att optionsprogram faktiskt kan ha en skadande effekt 

för aktieägarna (O’Connor et al. 2006, ss. 484-485). I studien framgick att det fanns ett 

blandat stöd för, ur agentteorins sprungna antagande, intressesammanslagning med hjälp av 

optioner (O’Connor et al. 2006, s. 485). VDs och aktieägares intressen låg bara i linje med 

varandra vid ökning av emitterade optioner under vissa speciella omständigheter. Den första 

omständigheten var där VD också var styrelseordförande och där styrelsen också hade 

optioner. Den andra omständigheten var där VD inte var styrelseordförande och där styrelsen 

inte hade några optioner (O’Connor et al. 2006, s. 494). Under andra förhållanden innebar 

ökning av emitterade optioner, i motsats till agentteorin, negativa effekter. Den första 

omständigheten var där VD var styrelseordförande men där styrelsen inte hade optioner. Den 

andra omständigheten var där VD inte var styrelseordförande men där styrelsen hade optioner 

(ibid). Begränsningen i denna studie låg i undersökningsunderlaget då bara 65 verkställande 
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direktörer ingick och som genom sitt agerande, trots optionsprogram, hade agerat ur linje med 

aktieägarna vilja och genom detta agerande begått redovisningsbrott (ibid). 

 

För VD innebär införandet av ett optionsprogram också ett implicit behov av att hantera 

eventuell utspädningseffekt eftersom det påverkar resultat per aktie (Bens et al. 2003, s. 86). 

För att hantera utspädningseffekten kan VD återköpa aktier. I en studie genomförd av Bens et 

al. (2003, s. 86) framgick att VD åkterköper aktier om utspädningseffekten från 

optionsprogram ökar samt när vinst per aktie ligger på för låg nivå. Detta visar att hanteringen 

av utspädningseffekten i samband med införandet av optionsprogram inte sker direkt. 

      

3.5 Optionsprogram riktade till anställda 

           

Optionsprogram riktade till anställda har blivit en allt mer vanligt förekommande 

kompensationsform (Core och Guay 2001, s. 254). Denna utveckling medför ny problematik 

relaterad till optionsprogram. Den ökade populariteten för optionsprogram riktade till 

anställda har varit svårförklarad för vanlig ekonomisk teori eftersom positiva effekter av 

programmen borde vara kraftigt förminskade på grund av snålskjutsproblem (svårigheten i att 

skilja mellan olika personers prestation) och kostnaden i samband med att införa risk för de 

anställda (Bergman och Jenter 2007, s. 668). De branscher där optionsprogram för anställda är 

allra vanligast förekommande är de som ingår i den så kallade ”nya ekonomin” vilken 

innefattar telekom, IT och liknande branscher (Sharma 2006, s. 80). Att rikta optionsprogram 

till anställda har visat sig fungera väldigt bra (Sharma 2006, s. 81). I en studie där företag som 

erbjöd optionsprogram till 50 procent eller mer av sina anställda uppvisade, under en 10-års 

period, en ökad produktivitet på mellan 16 och 19 procent jämfört med liknande företag i 

samma bransch. Samma studie visade att denna produktivitet skulle gå förlorad om 

optionsprogrammen togs bort vilket skulle innebära stora negativa ekonomiska konsekvenser.  

 

Eberhart (2005, s. 2409) visar i sin studie att optionsprogram riktade till anställda utgör en 

betydligt större andel i kapitalstrukturen i alla typer av företag än vad tidigare forskning har 

visat. Enligt Eberhart (2005, ss. 2409-2410) bör optioner ses som warranter då de delar 

samma karaktäristiska drag. I tidigare forskning har optionsprogram visat sig utgöra en 

försvinnande liten ekonomisk andel (1-2% av utestående aktier), men detta är inte längre sant 

(ibid). Den potentiella utspädningseffekten från optionsprogram riktade till anställda i studien 

uppgick till 12 procent och i vissa branscher uppgick den till över 13 procent (Eberhart  2005, 

s. 2410). Eberhart (2005, s. 2429) menar att det krävs en ny syn på påverkandegraden och den 

ekonomiska signifikans som optionsprogram riktade till anställda medför för företag. 

  

Studier har även gjorts på anställdas attityd i samband med ägandet av optioner. Enligt Flood 

et al. (2006, s. 253) får anställda en psykologisk känsla av ägande gällande att möta 

förväntningar när de erbjuds optionsprogram. I studien framgick också att när värdet på 

optionerna sjönk reducerades också de anställdas känsla av ägarskap och motivation. Detta 

innebär att den motiverande effekten kan utebli (ibid). Enligt flertalet studier har det också 

framkommit att anställda i regel värderar aktier i företaget de är anställda i högre än 

marknadspriset vilket medför att anställda i större utsträckning köper aktier till marknadspris 

(Bergman och Jenter 2007, s. 668). I studier framgick också att detta beteende berodde på en 

orealistisk övertro på företagets framtida utveckling (ibid). Denna övertro drar företag nytta 

av genom att rekrytera och behålla optimistiskt inställda anställda (Hodge, Rajgopal och 

Shevlin 2009, s. 900). 
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3.6 IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar 

 

I en redovisningskontext har problematiken kring aktierelaterade ersättningar diskuterats 

under flera decennier (Ammann & Seiz 2005, s. 381). I samband med att IFRS 2 infördes 

fastställdes också att optioner för anställda ska rekogniseras som en kostnad. Kostnaden mäts 

med hjälp av ”fair value” vid tidpunkten för beviljandet. Värderingsmodellen för att 

bestämma ”fair value” har ännu inte blivit standardiserad. IFRS 2 fungerar istället 

begränsande beträffande val av värderingsmodell, där fokus ligger på att göra en estimering. 

Den stora skillnaden i optionsprogram riktade till anställda är att det finns en rad faktorer, 

som exempelvis intjänandekrav, vilka medför att värdering med hjälp av Black–Scholes 

standard modell innebär en övervärdering (ibid). Problematiken i värderingsaspekten ligger i 

att på ett tillförlitligt sätt mäta framtida volatilitet (Wang, Yourougou och Wang 2012, s. 93). 

Det övergripande problemet med värdering baserad på modeller gällande optionsprogram är 

att det inte finns något användbart marknadspris att jämföra med (Korn, Paschke och Uhrig-

Homburg 2012, s. 78). 

  

Innan införandet av IFRS 2 genomfördes diskussioner och argumentation beträffande 

rekognisering, värdering och referensdatum (Arce och Giner 2012, s. 685-686). Den 

grundläggande princip som styrde IFRS 2 och som också stöds av ramverket beträffande 

rekogniseringsfrågan var: 

 
I en transaktion där ett företag erhåller varor och tjänster, från andra parter, med betalning i form 

av aktier eller aktieoptioner, bör detta redovisas som eget kapital i balansräkningen, med en 

motsvarande kostnad i resultaträkningen (Arce och Giner 2012, s. 685). 

 

Debatten centrerades i denna aspekt kring om utomstående optioner ska behandlas som eget 

kapital eller skulder (Kirschenheiter, Mathur och Thomas 2004, s. 135). 

 

I värderingsfrågan följer IFRS 2 argumentationen att ökningen av eget kapital ska mätas med 

hjälp av ”fair value” för de varor och tjänster som erhålls, men bara om ”fair value” kan 

beräknas tillförlitligt (Arce och Giner 2012, s. 686). Beträffande referensdatum följer IFRS 2 

argumentationen att beviljandedatum ska gälla, som är tidpunkten då kontraktet mellan 

optionsgivare-optionstagare inleds. FASB ansåg att byte från intjänandedatum till 

beviljningsdatum är konsekvent med ramverket. Anledningen till bytet var för att undvika 

justering av eget kapital (ibid). 

 

3.7 Intjänandeperiod, teckningsperiod och inlösentillfälle 

 

De flesta optionsprogram tillåter inte möjligheten att erhållna optioner direkt kan lösas in mot 

aktier efter beviljandedatumet eftersom detta helt skulle ta bort incitamenteffekten (Leung & 

Sircar 2009, s. 100). Perioden som löper då optionerna inte tillåts att lösas in kallas för 

intjänandeperioden. Under denna period får optionsinnehavaren, utifrån normala 

kontraktsbestämmelser, inte lämna företaget eftersom det då innebär att optionerna blir 

förverkade (värdelösa). Normala kontraktsbestämmelser innebär också att tilldelade optioner 

inte heller kan säljas eller på annat sätt överlåtas. I en studie genomförd av Balsam, Gifford 

och Kim (2007, s. 13) framgick att efter intjänandeperioden ökade antalet avgående anställda 

vilket visar att den kvarhållande effekten faktiskt existerar i praktiken, men att den efter 

intjänandeperioden nästintill var fullt förbrukad. Forskarna ansåg att en bra strategi för att 
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bibehålla den kvarhållande effekten var att regelbundet bevilja nya optioner för att säkerställa 

att det alltid finns en mängd optioner som för tillfället inte är intjänade. 

 

 
Figur 2. Flödesschema - från beviljande till inlösentillfälle (egen). 

 

Den traditionella intjänandeperioden är endast kopplad till att en viss mängd tid har förflutit 

innan optionerna kan bli intjänade (Kuang 2008, s. 1051). Vissa företag har en 

intjänandeperiod som är kopplad till förbättringar i olika nyckeltal som måste uppnås för att 

tilldelning av optioner ska kunna ske (Kuang 2008, s. 1050). Det mest använda nyckeltalet för 

detta ändamål är resultat per aktie med kravet att tillväxten procentuellt minst ska ligga på en 

viss nivå per år utöver kompensation för inflationen (Kuang 2008, s. 1052). En annan variant 

är att tilldelning av optioner sker, men rätten att lösa in dessa begränsas av intjänandemål 

(Kuang 2008, s. 1051). Syftet med att koppla intjänandeperioden till olika nyckeltal i 

redovisningen är att minska sannolikheten för att personer som deltar i ett optionsprogram ska 

få ekonomiska fördelar om resultatet varit under genomsnittet eller oacceptabelt lågt. Att 

koppla nyckeltal till intjänandeperioden kan också skapa problem i form av att det uppstår ett 

incitament för att ”fuska” och därmed gå tvärt emot aktieägarnas vilja, oavsett konsekvenser. I 

en studie av Kuang (2008, s. 1050) framgick att personer med en stor andel målanknutna 

optioner tenderade att ägna sig åt så kallad ”earnings management”, i synnerhet i samband 

med utvärderingsperioder. I praktiken syns detta i att periodiseringar tillämpas i högre 

utsträckning innan intjänandeperioden om intjänandemålen är högt satta, för att sedan kunna 

uppvisa goda resultat. I en annan studie av Kuang och Qin (2009, s. 59) där 

incitamenteffekten mellan traditionella och målinriktade intjänandeperioder jämfördes 

framgick att de målinriktade intjänandeperioderna hade större incitamenteffekt, men om 

kraven var för högt satta uppstod istället en negativ incitamenteffekt. 

 

Prestationsbaserade optionsprogram har varit föremål för fortsatt forskning med inriktning på 

dess utformning på grund av att de upplevts medföra ett alltför högt risktagande (Chen, Pelger 

och Sandmann 2013, s. 709). De enkla prestationsbaserade optionsprogrammen med 

bestämda mål har enkelt kunnat manipuleras (Chen, Pelger och Sandmann 2013, s. 710). 

Denna manipulation har genomförts genom att exempelvis påverka datumet för beviljandet 

eller genom att ta högre risker för att manipulera aktiekursen. För att stävja problemet med 

alltför högt risktagande och manipulation har två nya utformningar framarbetats. Den första 

utformningen bygger på att optionerna endast kan lösas in om ett visst nyckeltal eller annan 

typ av riktmärke, som exempelvis branschindex, har passerats kontinuerligt under ett 

tidsintervall. Kravet att ligga över en viss nivå under ett tidsintervall medför att manipulation 

blir mycket svårare. Om fler dagar inkluderas i tidsintervallet minskar chansen för förekomst 

av manipulation ytterligare eftersom möjligheten att bibehålla hög nivå kontinuerligt under en 

lång tidsperiod är mycket osannolik med hjälp av manipulation. Den andra utformningen 

bygger på aktiekursens medelvärde. Om aktiekursens medelvärde måste ligga på en viss nivå 

för att möjliggöra inlösen medför detta att engångsmanipulationer blir mycket mindre 

effektiva och därmed i praktiken oanvändbara.      

Beviljande Intjänandeperiod Teckningsperiod Inlösentillfälle 
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Intjänandeperiodens längd har en betydande roll för incitamenteffekten (Liljeblom, 

Pasternack och Rosenberg 2011, s. 313). I företag där VD förväntar sig att bytas ut efter en 

relativt kort period eller där VD är medveten om att utbyte ligger som en sannolik 

överhängande risk, kan långa intjänandeperioder vara en stor nackdel (Laux 2012, s. 523). I 

detta scenario uppmuntras istället VD att göra flertalet kortsiktiga investeringar för att uppvisa 

snabba resultat och på detta sätt hålla sig kvar inom företaget och därmed få ta del av de delar 

i optionsprogrammet som annars inte hade intjänats. Den optimala kontraktsdesignen, för att 

ta bort kortsiktighetsagerandet, i detta fall, tillåter att en del av optionerna intjänas tidigt, men 

placerar inlösentillfället längre in i framtiden. Nackdelen med att tillåta korta 

intjänandeperioder är att aktieägarna får betala ett onödigt högt pris om VD vid senare tillfälle 

blir avskedad på grund av usel prestation (ibid). 

      

När inga institutionella (skattemässiga eller redovisningsmässiga) faktorer påverkar 

aktieägarnas förmåga att besluta om teckningskursens nivå kommer, med större sannolikhet, 

teckningskursen vara högre om intjänandeperioden ligger långt in i framtiden, för att reducera 

förlorad incitamenteffekt (ibid). Detta innebär att längre intjänandeperioder automatiskt inte 

är mer generösa (Liljeblom, Pasternack och Matts Rosenberg 2011, s. 311). 

      

Inför inlösen av optioner och teckning av underliggande aktier finns två etablerade strategier 

(Fung, Huang och Wu 2012, s. 606). Den första strategin är att lösa in optionerna och sedan 

behålla aktierna. Den andra strategin är att lösa in optionerna och direkt sälja aktierna (ibid). 

Den tredje och förhållandevis nya strategin, som vissa företag erbjuder, är hävning (Brenner, 

Sundaram och Yermack 2005, s. 1809). Hävning innebär att, efter inlösen, återlämna aktierna 

till företaget och få teckningskostnaden återbetalad. Detta alternativ har däremot mött kritik 

eftersom det på ytan ser ut att förminska incitamenteffekten, vilket senare motbevisades i 

studien av Brenner, Sundaram och Yermack (2005). Fördelarna med hävning är att om 

aktiekursen skulle dyka kraftigt efter inlösen genomförts, finns möjlighet för den anställde att 

undvika en ekonomisk förlust (Brenner, Sundaram och Yermack 2005, s. 1810). 

  

I en studie fokuserad på VDs opportunistiska agerande genomförd av Brockman, Martin och 

Puckett (2010, s. 135) framgår att det finns ett statistiskt stöd beträffande förhöjd sannolikhet 

gällande offentliggörande av positiv information innan teckning sker då VD tänkt inlösa 

optioner, för att i efterhand få en positiv aktieutveckling under teckningsperioden (ibid). VDs 

användning av insiderinformation för att tidsanpassa inlösen kan även ha en positiv effekt i 

beslutsaspekten för fortsatt arbete i ett viktigt projekt (Laux 2010, s. 118). Om ett projekt ser 

ut att misslyckas och VD, under inlösenperioden, säljer sina inlösta aktier innan denna 

information offentliggjorts medför det också att VD lättare kommer att kunna fatta beslut om 

nedläggning av projektet som i slutändan skulle kunna innebära förlust av den, för projektet, 

avsatta summan inklusive andra, för företaget, eventuellt medföljande negativa effekter (ibid). 
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4 Empiri 
 

I denna del kommer inledningsvis en beskrivande genomgång att ske av de olika typerna av 

optionsprogram som går att finna i de bolag som redovisat information om optionsprogram i 

årsredovisningarna för åren 2008, 2009 eller 2010. Utöver detta kommer data kopplat till 

utfallen av optionsprogrammen att presenteras. Avslutningsvis sammanställs samtliga viktiga 

data från den empiriska undersökningen.  

4.1 Optionsprogram – omfattning och villkor 

 

Arcam har två pågående optionsprogram med en löptid vardera på tre år, TO 2007/2010 och 

TO 2006/2009, som riktar sig till företagets personal (Arcam 2009). Teckningstiden för 

optionsprogrammen i Arcam pågår mellan 2009-04-01 och 2009-06-30 för TO 2006/2009, 

och 2010-04-01 till 2010-06-30 för TO 2007/2010. Teckningskursen är satt till 7,59 SEK för 

TO 2006/2009 och 10,20 SEK för TO 2007/2010. 

 

I Avega Group finns ett optionsprogram som är riktat till anställda (Avega Group 2009). 

Teckningstiden sträcker sig mellan 1/6 2010 till 30/6 2010 och varje option ger rätten att 

teckna 10 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 12,50 SEK. Teckningsoptionerna 

motsvarar 9,2 procent av aktiekapitalet och 2 procent av rösterna efter utspädning. 

 

Bio Invent har ett personaloptionsprogram, 2008/2012, där 218 166 optioner kan lösas in från 

och med den 2011-06-12 fram till 2012-12-01 till ett pris av 26,84 SEK per aktie (Bio Invent 

2009). 

 

Biotage har haft ett optionsprogram kallad 2006-planen som är riktad till personalen inom 

företaget och löper över 7 år (Biotage 2009). Mängden optioner som går att erhålla är 

begränsat beroende på vilken befattning den anställde har. Optionsprogrammet har en 

teckningsperiod från 2006-02-21 till 2013-02-21 och teckningskursen är satt till 11,83 SEK. 

 

BTS Group påbörjade sitt personaloptionsprogram under 2006 med vissa villkor för 

utnyttjandet. Varje personaloption för anställda i Sverige har ett lösenpris på 55 SEK (BTS 

Group 2009). Optionerna har en sammanlagd total löptid om 4 år och en tredjedel kan inlösas 

efter tre år beroende på om intjänandevillkor har uppfyllts. Perioderna då optionerna kan 

utnyttjas är fastslagna till 2009-05-01 till 2009-05-29, 2009-11-02 till 2009-11-30 och 2010-

02-22 till 2010-03-19. Antalet optioner som kan tilldelas är begränsat beroende på befattning 

och det finns ingen garanti för någon inom företaget att erhålla några optioner. Moderbolagets 

VD och styrelseledamöter som inte är anställda inom BTS Group ska inte erhålla några 

personaloptioner. Tilldelningen av optioner är också beroende av den anställdes 

arbetsprestation och betydelse för framtida utveckling. 

 

Consilium beslutade på årsstämman 2007 att erbjuda teckningsoptioner till nyckelpersoner 

inom koncernen (Consilium 2009). Teckningsoptionerna ger rätten att teckna en ny aktie 

mellan 2012-01-01 och 2012-06-30 med ett pris på 68,20 SEK per aktie. Styrelsen har även 

blivit bemyndigat att återköpa aktier av serie B inför framtida inlösen av optioner. 

 

Cybercom Group har haft ett teckningsoptionsprogram kallat 2008 riktat till VD där priset per 

aktie är satt till 48 SEK och teckningsperioden är bestämd till 2010-06-01 – 2010-06-30 
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(Cybercom Group 2009). Även vice VD samt en annan befattningshavare ingår i samma 

program. 

 

DGC One har i sitt optionsprogram för 2008 riktat sig till anställda inom DGC och delar av 

styrelsen (DGC One 2009). Teckningsrätten av optionerna är inte villkorad av fortsatt 

anställning. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie med en lösenkurs på 42,90 

SEK under perioden 2011-03-16 och 2011-06-16. 

 

Diamyd Medical AB har haft ett flertal pågående och avslutade optionsprogram där det 

senaste med fastställd sista dag för teckningsperioden är personaloptionsprogram 2007/2010 

(Diamyd Medical AB 2009). Personaloptionsprogrammet omfattar fast anställda i företaget 

och utnyttjanderätten är villkorad av fortsatt anställning. Lösenpris per aktie är satt till 81 

SEK och slutintervall för teckningsperioden är bestämd från 2010-12-12 till 2010-12-31. 

Personaloptionerna intjänas i omgångar under ett, två och tre år med motsvarande 

inlösendatum – 2008-12-12, 2009-12-12 samt slutintervallet under 2010. 

 

eWork Scandinavia beslutade under första kvartalet att ett införa ett optionsprogram för alla 

tillsvidareanställda i syfte att behålla och motivera (eWork Scandinavia 2009). Varje option 

ger rätten att teckna en aktie till en kurs om 20 SEK per aktie under perioden 2009-01-15 till 

2009-03-31. 

 

Fingerprint Cards beslutade att införa ett optionsprogram för anställda, exklusive VD 

(Fingerprint Cards 2009). Teckningskursen är fastställd till 38 SEK och teckning av aktier kan 

ske under perioden 2010-06-01 till 2010-11-30. 

 

I Formpipe Software erbjöds personalen att teckna optioner till en kurs om 15,49 SEK per 

aktie under perioden 2010-03-08 till 2010-03-22 (Formpipe Software 2009). Programmet har 

en löptid om 2 år med start 2008. 

 

HMS Networks har utgivit teckningsoptioner under tre olika tillfällen riktat till anställda där 

det nuvarande programmet har en teckningsperiod som sträcker sig mellan 2009-09-01 och 

2009-12-31 (HMS Networks 2009). Lösenkursen är satt till 3 SEK och HMS Networks är 

berättigad att köpa tillbaka optioner vid anställningens slut. 

 

Karo Bio har haft ett optionsprogram som infördes 2003 och som riktar sig till alla fast 

anställda där maximal tilldelning av optioner är begränsat beroende på vilken position den 

anställde har inom företaget (Karo Bio 2009). I programmet utfärdades fyra serier utan 

kostnad för den anställde. Varje serie kan i succesiv ordning inlösas ett år efter den förra 

serien under en fyraårsperiod med slutdatum i maj 2008. Lösenpris per serie i stigande 

ordning för varje enskilt år är satt till 17 SEK, 18,70 SEK, 20,40 SEK och 22,10 SEK. 

Slutdatum för inlösen är satt till 2011-04-30. Ingen konvertering till aktier har ägt rum under 

den utsatta löptiden fram till maj 2008.   

 

Karolinska Development AB har haft ett incitamentprogram riktat till VD, CFO och 

Investment Managers som består av ett bonusprogram och ett optionsprogram (Karolinska 

Development AB 2009). Optionerna emitterades via ett dotterbolag som sedan överlåtit 

optionerna till ovan nämnda anställda. Teckningsperioden löper mellan 2012-10-10 och 2012-

12-31 med en lösenkurs satt till 91,10 SEK per aktie. 

 



 

- 21 - 

Knowit har under 2009 beslutat om att starta ett personaloptionsprogram som omfattar 

anställda i företaget (Knowit 2010). En viss del av de emitterade optionerna har köpts upp för 

att kunna används i samband med tillkomsten av nya medarbetare. Optionsprogrammet löper 

över tre år och varje option ger rätten att teckna en aktie för 49,63 SEK under perioden 2012-

06-01 till 2012-06-15. 

 

Lagercrantz Group införde 2006 ett optionsprogram riktat till chefer och ledande 

befattningshavare för att höja motivationen och skapa delaktighet i möjligheterna till bolagets 

utveckling (Lagercrantz Group 2009). Programmet baseras på köpoptioner på återköpta aktier 

i serie B. Tre olika program har startats med tillägg av ett nytt program per år med början år 

2006 fram till 2008. Lösenpris per aktie är satt till 36 SEK, 44,40 SEK och 36,80 SEK för 

respektive år - 2006, 2007 och 2008. Teckningsperioden för program 2006 löper från 2009-

09-20 till 2009-12-20. För program 2007 är löptiden 2010-09-21 till 2010-12-21 och för 

program 2008 är löptiden 2011-09-27 till 2011-12-27. 

 

Lammhults Design Group införde ett optionsprogram under 2008 endast riktat till sex ledande 

befattningshavare med en löptid på 2 år (Lammhults Design Group 2009). Teckningsperioden 

löper mellan 2010-03-31 och 2010-05-31. Lösenpriset är fastställt till 79 SEK. 

 

Midsona har haft ett optionsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner 

som är tänkt att vara det första av tre olika program (Midsona 2010). Programmet har en 

löptid på 4 år, 2009-2013, med en lösenkurs satt till 7,70 SEK per aktie i serie B. 

Teckningsperioden löper mellan 2013-02-01 och 2013-03-31. 

 

MultiQ har haft två pågående optionsprogram för ledande befattningshavare och övriga 

anställda (MultiQ 2010). Det första programmet har en teckningsperiod som sträcker sig 

mellan 2010-01-01 och 2010-06-30 och det andra har en teckningsperiod mellan 2011-01-01 

och 2011-06-30. Teckningskursen för det första programmet är 6,50 SEK per aktie och det 

andra har en teckningskurs på 5,35 SEK per aktie. 

 

PA Resources har på årsstämman 2007 beslutat att emittera 500 000 teckningsoptioner i form 

av personaloptioner till styrelsens ordförande (PA Resources 2009). Optionerna kan inlösas 

mellan 2010-12-01 och 2010-12-31 till en inlösenkurs om 65,80 SEK per aktie. Två 

tredjedelar av optionerna är intjänade och en tredjedel av optionerna tjänas in under de 

kommande tre åren (2008 och frammåt). Optionerna är personliga och kan bara tjänas in vid 

fortsatt styrelseuppdrag. 

 

Partnertech har ett personaloptionsprogram infört under 2007 som har en teckningsperiod 

mellan 2010-02-01 till 2010-05-31 med en teckningskurs på 123,19 SEK (Partnertech 2009). 

 

Precise Biometrics har under 2008 startar ett optionsprogram riktat till ledningsgruppen 

(Precise Biometrics 2009). Teckningsperioden är bestämd att äga rum från 2011-01-01 till 

2011-05-31 med en lösenkurs på 2,60 SEK per aktie.  

 

RaySearch Laboratories har haft två pågående optionsprogram riktade till anställda, inklusive 

en styrelseldamot men exklusive VD (RaySearch Laboratories 2009). Programmet 2004:1 har 

en teckningsperiod som sträcker sig mellan 2008-12-31 och 2009-12-31 och har en lösenkurs 

på 27,13 SEK. Programmet 2008:1 har en teckningsperiod som löper mellan 2011-12-31 och 

2012-12-31 med en lösenkurs bestämd till 46,50 SEK. 
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Seamless Distribution införde under 2008 ett nytt optionsprogram riktat till nyckelpersonal för 

att de ska kunna dela företagets framgångar (Seamless Distribution 2009). Programmet har 

vid full täckning en utspädande effekt om 9,9%. Teckningsperioden sträcker sig mellan 2011-

06-01 och 2011-06-18 med en lösenkurs på 3,10 SEK per aktie. 

 

Shelton Petroleum AB beslutade under 2007 att emittera teckningsoptioner till VD och 

Manager (Shelton Petroleum AB 2009). Inlösenpriset är satt till 4 SEK per aktie och 

teckningsperioden sträcker sig mellan 2009-09-01 och 2009-11-30. 

 

Sintercast införde ett personaloptionsprogram under 2006 som riktar sig till alla anställda 

inklusive VD (Sintercast 2009). Programmet har en teckningsperiod som sträcker sig mellan 

2009-11-01 och 2010-01-31. Lösenkursen är bestämd till 121 SEK. 

 

StjärnaFyrkant beslutade på årsstämman 2010 att införa ett incitamentprogram riktat till VD 

och CFO (StjärnaFyrkant 2011). Teckningsperioden löper mellan 2012-11-01 och 2012-12-15 

med en teckningskurs fastställd till 0,39 SEK per aktie. 

 

Svedbergs beslutade på årsstämman 2007 att införa ett optionsprogram för befattningshavare 

inklusive VD (Svedbergs 2009). Teckningsperioden löper mellan 2011-06-01 och 2011-07-

31. Teckningskursen är fastställd till 91 SEK per aktie. 

 

TradeDoubler har haft tre pågående incitamentprogram sedan 2004 (TradeDoubler 2009). Det 

första programmet, 2004/2007, riktade sig till anställda och varje option gav rätten att teckna 

en aktie till en lösenkurs på 75 SEK. Intjänandeperioden utgjordes av ett års anställning. 

Teckningsperioden sträckte sig mellan 2005-10-01 och 2007-12-31. Det andra 

optionsprogrammet, 2006/2010, riktar sig till personalen men med villkor för 

utnyttjanderätten. Den anställde måste kvarstå i sin anställning och resultat per aktie måste 

öka med 20 procent under 2007, 2008 och 2009 eller tills dess att ackumulerat resultat per 

aktie motsvarar en årlig ökning om 20 procent. Varje år ges möjligheten att utnyttja en 

tredjedel av de emitterade optionerna. Teckningsperioden sträcker sig mellan 1-15 februari 

2008, 2009 och 2010 samt 1-15 december 2010. Teckningskursen är 175,50 SEK per aktie 

och varje option ger rätten att teckna en aktie. Optionsprogram 2007/2010 bygger på samma 

princip som optionsprogram 2006/2010, men med skillnaden att de nya optionerna kan 

utnyttjas med hälften per år om resultat per aktie ökar med 20% under 2008 och 2009. 

Teckningsperioden löper mellan 1-15 februari 2009, 2010 och 1-15 december 2010. 

Teckningskursen är 188,10 SEK per aktie. 

 

Uniflex har haft två pågående optionsprogram (Uniflex 2009). Det första programmet under 

2005 riktades enbart till VD. Lösenkursen är fastställd till 109,81 SEK per aktie och 

teckningsperioden löper mellan 2008-05-01 och 2008-08-31. Under 2007 introducerades ett 

nytt optionsprogram som riktade sig till ledande befattningshavare inklusive VD. Lösenkursen 

fastställdes till 113 SEK per aktie och teckningsperioden löper mellan 2008-02-01 och 2012-

10-31. 

 

Vitrolife införde ett optionsprogram år 2008 riktat till anställda i koncernen (Vitrolife 2009). 

Teckningsperioden sträcker sig mellan 2010-05-01 och 2011-05-31. Varje teckningsoption 

ger rätten att teckna en aktie till ett pris fastställt till 36,40 SEK per aktie. Om anställningen 

upphör under löptiden ska Vitrolife ha rätt att återköpa optioner. Vitrolife ska också ha rätt att 

återköpa optionerna under teckningsperioden om det anses vara till fördel för koncernen. 
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4.2 Optionsprogram – uppföljning 

 

Eftersom split eller nyemission förändrar aktiekursen och därmed teckningskursen är det 

viktigt att göra en uppföljning för att ta dessa förändringar i beaktning. Efter genomgång av 

företagen har nedanstående företag redovisat en förändring i teckningskursen på grund av 

nyemission eller split samt vilket värde den nya teckningskursen därmed fått.  

 

Under 2009 genomförde Arcam en nyemission vilket förändrade teckningskursen från 10,20 

till 5,71 SEK per aktie för program TO 2007/2010, vilken blev den slutgiltiga teckningskursen 

då ingen förändring av antalet aktier inträffade under 2010 (Arcam 2010). 

 

Avega Group ändrade sin ursprungliga teckningskurs till 11,27 SEK per aktie efter utdelning 

under 2010 (Avega Group 2011). 

 

Cybercom Group ändrade sin teckningskurs från 48 SEK per aktie till 42,82 SEK per aktie 

efter genomförd nyemission under 2009 (Cybercom Group 2010). 

 

Diamyd Medical AB genomförde nyemissioner och split under 2009/2010 vilket förändrade 

teckningskursen till 35,90 SEK per aktie (Diamyd Medical AB 2010). 

 

För Fingerprint Cards, i samband med nyemissioner, blev teckningskursen omräknad till 

23,60 SEK per aktie (Fingerprint Cards 2009). 

 

I Midsona genomfördes en sammanslagning av aktier 4:1 under 2010 vilket medförde att 

teckningskursen förändrades till 30,80 SEK per aktie (Midsona 2012). 

 

RaySearch Laboratories teckningskurs för program 2004:01 har justerats till 26,95 SEK per 

aktie efter förändring av inlösenpriset (RaySearch Laboratories 2009). 

  

Uniflex genomför år 2011 en 5:1 split vilket påverkar teckningskursen för programmet med 

teckningsperiod under 2012. Den nya teckningskursen blir 22,60 SEK per aktie (Uniflex 

2012). 

   

4.3 Högsta och lägsta aktiekurs under teckningsperioden 

 

Nedan återfinns de inhämtade aktiekurser, med hjälp av Aktiespararnas analysprogram, som 

var gällande för företagen under teckningsperioden samt ursprunglig teckningskurs. Det år 

årsredovisningarna avser varifrån information om programmen återfinns är också inkluderad. 

I denna lista är också de två optionsprogrammen hos TradeDoubler med icke-kontinuerlig 

teckningsperiod exkluderade på grund av avgränsningen. Programnamnen visar löptiden för 

en majoritet av optionsprogrammen, men syftet är enbart för identifiering, varför också vissa 

företag inte använder sig av löptid i samband med programidentifiering.  

 

Företag  Program 

(namn) 

Högsta 

(SEK) 

Lägsta 

(SEK) 

Tecknings

kurs 

Årsredovisning 

(år) 

Arcam  TO 2006/2009 52 22 7,59 2008 

Arcam TO 2007/2010 56 43 10,2 2008 

Avega Group TO 2007 19,8 18,3 12,5 2008 
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Bio Invent TO 2008/2012 21,85 1,8 26,84 2008 

Biotage TO 2005/2011 12,05 4,5 11,83 2008 

BTS Group TO 2006/2010 46,7 40 55 2008 

Consilium TO 2008/2012 19 11,5 68,2 2008 

Cybercom Group TO 2008/2010 10,02 8,96 48 2008 

DGC One TO 2008/2011 74,5 60 42,9 2008 

Diamyd Medical 

AB 

TO 2007/2010 104,2 93,85 81 

2008 

eWork Scandinavia TO 2007/2009 21 17,5 20 2008 

Fingerprint Cards TO 2008/2010 10,15 6,3 38 2008 

Formpipe Software  TO 2008/2010 11,18 10,3 15,49 2008 

HMS Networks TO 2007/2009 66,5 50 3 2008 

Karo Bio TO 2004/2008 7,53 1,22 22,1 2008 

Karolinska 

Development AB 

TO 2008/2012 16,4 12,4 91,1 

2008 

Knowit TO 2009/2012 58,25 53,5 49,63 2009 

Lagercrantz Group  TO 2006 29,5 26,2 36 2008 

Lagercrantz Group  TO 2007 52 35,2 44,4 2008 

Lagercrantz Group TO 2008 51 41,4 36,8 2008 

Lammhults Design 

Group  

TO 2008/2010 55 39,8 79 

2008 

Midsona TO 2009/2013 23,1 17,8 7,7 2009 

MultiQ Program 1 2,1 1,8 6,5 2009 

MultiQ Program 2 1,7 1,1 5,35 2009 

PA Resources  Inget namn 2066 1612 65,8 2008 

Partnertech TO 2007/2010 34,2 26,3 123,19 2008 

Precise Biometrics  TO 2008/2011 1,87 0,95 2,6 2008 

RaySearch 

Laboratories  

2004:01:00 31,3 14,05 27,13 

2008 

RaySearch 

Laboratories  

2008:01:00 25,9 16,2 46,5 

2008 

Seamless 

Distribution  

2008/2011 3,15 1,89 3,1 

2008 

Shelton Petroleum 

AB  

2007/2009 45 22 4 

2008 

Sintercast 2006/2010 63 44,7 121 2008 

StjärnaFyrkant 2010/2012 0,1 0,07 0,39 2010 

Svedbergs  2007/2011 44,7 40 91 2008 

TradeDoubler 2004/2007 188 85 75 2008 

Uniflex  2005/2008 23 18,6 109,81 2008 

Uniflex  2008/2012 54 11,1 113 2008 

Vitrolife 2008/2011 33 24,8 36,4 2008 

 

4.4 Sammanställning av samtliga viktiga data 

 

På nästa sida är en sammanställning av samtliga viktiga data från den empiriska 

undersökningen samt omräkning av teckningsperiodens intervall till antalet dagar. I denna 
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lista är också de två optionsprogrammen hos TradeDoubler med icke-kontinuerlig 

teckningsperiod exkluderade. 

 

Företag och program (för 

separering) 

Högsta 

(SEK) 

Lägsta 

(SEK) 

Teckningskurs 

(Justerad) 

Målgrupp Tecknings

period 

(Dagar) 

Arcam (TO 2006/2009) 

 

52 22 7,59 

 

företagets 

personal 90,00 

Arcam (TO 2007/2010) 

 

56 43 5,71 

 

företagets 

personal 90,00 

Avega Group 

 

19,8 18,3 11,27 

 

anställda 

29,00 

Bio Invent 

 

21,85 1,8 26,84 

 

personal 

538,00 

Biotage 

 

12,05 4,5 11,83 

 

personal 

2557,00 

BTS Group 

 

46,7 40 55 

 

alla utom 

företagets 

vd och 

styrelseled

amöter 25,00 

Consilium 

 

19 11,5 68,2 

 

Nyckelpers

oner 181,00 

Cybercom Group 

 

10,02 

 

8,96 

 

44,82 

 

VD och 

Vice VD 29,00 

DGC One 

 

74,5 

 

60 

 

42,9 

 

anställda 

92,00 

Diamyd Medical AB 

 

104,2 

 

93,85 

 

35,9 

 

anställda 

19,00 

eWork Scandinavia  

 

21 

 

17,5 

 

20 

 

tillsvidare 

anställda 75,00 

Fingerprint Cards  

 

10,15 

 

6,3 

 

23,6 

 

anställda 

exklusive 

VD 182,00 

Formpipe Software  

 

11,18 

 

10,3 

 

15,49 

 

anställda 

14,00 

HMS Networks 

 

66,5 

 

50 

 

3 

 

anställda  

121,00 

Karo Bio 

 

7,53 

 

1,22 

 

22,1 

 

fast 

anställda 

 

1094,00 

Karolinska Development 

AB  

 

16,4 

 

12,4 

 

91,1 

 

VD, CFO 

och 

investment 

managers 82,00 

Knowit 

 

58,25 

 

53,5 

 

49,63 

 

anställda 

14,00 

Lagercrantz Group  

(TO 2006) 

 

29,5 

 

26,2 

 

36 

 

ledande 

befattnings

havare 91,00 
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Lagercrantz Group  

(TO 2007) 

 

52 

 

35,2 

 

44,4 

 

ledande 

befattnings

havare 91,00 

Lagercrantz Group  

(TO 2008) 

 

51 

 

41,4 

 

36,8 

 

ledande 

befattnings

havare 91,00 

Lammhults Design Group  

 

55 

 

39,8 

 

79 

 

ledande 

befattnings

havare 61,00 

Midsona 

 

23,1 

 

17,8 

 

30,8 

 

ledande 

befattnings

havare och 

nyckelpers

oner 58,00 

MultiQ (Program 1) 

 

2,1 

 

1,8 

 

6,5 

 

ledande 

befattnings

havare och 

övriga 

anställda 180,00 

MultiQ (Program 2) 

 

1,7 

 

1,1 

 

5,35 

 

ledande 

befattnings

havare och 

övriga 

anställda 180,00 

PA Resources  

 

2066 

 

1612 

 

65,8 

 

styrelsens 

ordförande 30,00 

Partnertech 

 

34,2 

 

26,3 

 

123,19 

 

personal 

119,00 

Precise Biometrics  

 

1,87 

 

0,95 

 

2,6 

 

ledningsgr

uppen 150,00 

RaySearch Laboratories 

(2004:01:00) 

 

31,3 

 

14,05 

 

26,95 

 

anställda 

inklusive 

en 

styrelseled

amot, 

exklusive 

VD 365,00 

RaySearch Laboratories 

(2008:01:00)  

 

25,9 

 

16,2 

 

46,5 

 

anställda 

inklusive 

en 

styrelseled

amot, 

exklusive 

VD 366,00 

Seamless Distribution  

 

3,15 

 

1,89 

 

3,1 

 

nyckelpers

onal 17,00 

Shelton Petroleum AB  

 

45 

 

22 

 

4 

 

VD och 

Manager 90,00 
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Sintercast 

 

63 

 

44,7 

 

121 

 

alla 

anställda 

inklusive 

VD 

 

 

 

91,00 

 

StjärnaFyrkant 

 

 

0,1 

 

 

0,07 

 

 

0,39 

 

 

VD och 

CFO 

 

44,00 

Svedbergs  

 

44,7 

 

40 

 

91 

 

ledande 

befattnings

havare 

inklusive 

VD 60,00 

TradeDoubler 

 

188 

 

85 

 

75 

 

anställda 

821,00 

Uniflex (2005/2008) 

 

23 

 

18,6 

 

109,81 

 

VD 

122,00 

Uniflex (2008/2012) 

 

54 

 

11,1 

 

22,6 

 

ledande 

befattnings

havare + 

VD 1734,00 

Vitrolife 

 

33 

 

24,8 

 

36,4 

 

anställda 

395,00 
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5 Analys 
 

I detta kapitel kommer data från empirin att kopplas till den teoretiska referensramen och 

även presenteras på ett sätt som gör denna koppling möjlig. Utgångspunkten för detta kapitel 

är att få viktig information att framträda ur empirin som sedan ska ligga till grund inför det 

kommande besvarandet av de tidigare ställda forskningsfrågorna. 

 

5.1 Målgrupp 
 

I studien finns ett flertal olika målgrupper som optionsprogrammen riktar sig till. 

Fördelningen över dessa målgrupper visas i figur 3. I sammanställningen av empirin för vilka 

personer, inom eller utanför företagen, optionsprogrammen riktar sig till kan ett par 

kategoriseringar urskiljas. Forskarna Hall och Murphy (2002), Katoa et al. (2005) och Core 

och Guay (2001) kategoriserar i sin forskning målgrupperna utefter den påverkandegrad en 

person eller en grupp personer har för företagets framgång. Denna kategorisering görs 

implicit. Detta framgår i samband med konstaterandet att i allt högre utsträckning riktas 

optionsprogram till personer med relativt låg påverkandegrad och hierarkisk position inom 

organisationen (Core och Guay 2001, s. 254), som i deras forskningsartikel, jämfört med 

denna text, substitueras med benämningen ”anställda”. Därför kategoriseras målgrupperna i 

denna studie med hjälp av samma kriterier – påverkandegrad inom företaget. 

 

 
Figur 3. Målgrupper för optionsprogrammen. 

Den första observerbara kategorin från empirin är anställda, som implicit kan tolkas som alla 

anställda inom företaget. Avsaknaden av vidare precisering medför att det inte går att intolka 

något annat än att denna benämning innefattar alla anställda. I gruppen anställda ingår även de 

företag som valt att inkludera eller exkludera specifika nyckelpersoner. Detta förändrar inte 

programmets huvudsakliga fokus på inriktning mot personer med låg påverkandegrad 

eftersom den genomsnittliga påverkandegraden fortfarande är låg, även om en nyckelperson 

läggs till. Den andra kategorin är nyckelpersoner eller ledande befattningshavare. En 

nyckelperson behöver inte vara en person med beslutsfattande kapacitet, men en 

nyckelperson, likt en ledande befattningshavare, urskiljer sig från övriga anställda ur ett 

påverkandeperspektiv för eventuell framtida framgång. Nyckelpersoner och ledande 

befattningshavare är däremot en benämning som saknar exakt kvantifiering, vilket medför att 
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de tilldelas en egen grupp. Den tredje kategorin är den kvantifierade målgruppen, eller den 

grupp som har mycket hög påverkandegrad inom företaget och därmed får ett optionsprogram 

speciellt riktat till sig. Inom denna grupp finns optionsprogram riktade till, exempelvis, enbart 

VD eller VD och CFO eller någon annan nyckelperson där det framgår exakt vilken person 

det gäller och hur många personer det berör. 

 

Att målgruppen anställda utgör en majoritet i denna studie kan dels förklaras med att det har 

blivit allt mer vanligt förekommande med optionsprogram riktade till anställda (Core och 

Guay 2001, s. 254). Företagen på Small-Cap listan består dessutom av många nya 

tillväxtföretag vilket stämmer ganska väl överens med att de branscher där optionsprogram 

för anställda är allra vanligast förekommande är de som ingår i den så kallade ”nya 

ekonomin” vilken innefattar telekom, IT och liknande branscher (Sharma 2006, s. 80). 

Eftersom komplexiteten i arbetsuppgifterna för anställda i dessa företag är förhållandevis hög 

jämfört med exempelvis ett stort och väletablerat verkstadsbolag är det också mer rimligt att 

använda sig av en output-baserad betalningsmodell (Jirjahn 2006, s. 236). 

 

5.2 Högsta och lägsta aktiekurs under teckningsperioden 
 

Figur 4 visar fördelningen mellan optionsprogram där mätningen av aktiekursens högsta och 

lägsta värde varit över, under eller både över och under teckningskursen. För 61% av 

företagen i studien har aktiekursens högsta och lägsta värde under teckningsperioden legat 

under teckningskursen. I 25 procent av fallen har högsta kursen legat över teckningskursen 

och samtidigt har lägsta kursen legat under teckningskursen under teckningsperioden. För de 

resterande 14 procent av företagen i studien har aktiekursens högsta och lägsta värde befunnit 

sig över teckningskursen under teckningsperioden. 

 

 
Figur 4. Högsta och lägsta aktiekurs i förhållande till teckningskursen. 

Nyckeln till en välfungerande organisationen är enligt agentteorin att lägga in mekanismer där 

individens handlingar samtidigt både gynnar individen och företaget (Deegan 2006, s. 213). I 

samband med detta utfall finns det orsak att ifrågasätta om mekanismerna är optimalt 

konstruerade då individerna i denna studie överlag har fått ett negativt utfall. Detta kan 

kopplas till IFRS 2 som fungerar begränsande beträffande valet av värderingsmodell vilken 

medför en övervärdering i samband med användandet av den etablerade Black–Scholes 

standard modellen (Ammann & Seiz 2005, s. 381). I spelet som prövade agentteorins 
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premisser valde kontraktgivaren inte spelets optimala alternativ vilket också kan ifrågasätta 

hur väl agentteorin fungerar i en praktisk kontext (Keser & Willinger 2000, s. 183). En 

försäkringsgivare har en vilja att minimera försäkringstagarens risk eftersom detta ökar 

vinsten för försäkringsgivaren (Keser & Willinger 2000, s. 164). I samband med det negativa 

utfallet finns det orsak att ifrågasätta om inte kontraktgivaren, som i detta fall är det företaget, 

har valt ett alternativ som faktiskt inneburit hög risk och som också resulterat i det negativa 

utfallet.    

 

Figur 5 visar förändring i procent mellan teckningskursen, som i figuren utgör 0%-strecket, 

tillsammans med högsta och lägsta aktiekurs under teckningsperioden för samtliga företag. 

Den röda punktstreckade linjen visar lägsta kursen och den blå streckade linjen visar högsta 

kursen jämfört med teckningskursen. Numreringen på x-axeln representerar företagen i 

studien. Figuren visar att högsta kursen avviker mer från utsatt teckningskurs jämfört med den 

lägsta uppmätta kursen för samtliga företag i studien. Orsaken till att högsta kursen avviker 

mer från teckningskursen än lägsta kursen beror på 5 extremvärden där förändringen är mer 

än 500 procent. 

 

 
Figur 5. Högsta och lägsta kurs (%) i förhållande till teckningskurs. 

 

Av det totala antalet mätningar (76 mätningar) av både högsta och lägsta aktiekurs under 

teckningsperioden för samtliga optionsprogram i studien har 48 mätningar befunnit sig under 

teckningskursen i jämförelse med 28 mätningar som hamnat över teckningskursen. Medel- 

samt medianförändring i procent från teckningskursen för företagens högsta och lägsta 

aktiekurs återfinns i figur 6. Denna figur visar hur mycket de fåtal positiva extremvärden 

faktiskt ökat medelvärdet för samtliga optionsprogram i studien, men eftersom medelvärdet i 

detta fall inte ger en rättvisande bild av det faktiska utfallet blir därför medianvärdet det mått 

som bäst representerar utfallet.   
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Figur 6. Medel- och medianförändring i procent mellan högsta och lägsta aktiekurs för företagen i förhållande till 

teckningskurs. 

5.3 Utfall fördelat på målgrupp 

 

För att åskådliggöra vilken målgrupp som har haft mest framgång i samband med erhållandet 

av optioner har en indelning gjorts baserat på median- och medelförändring i procent mellan 

kurser som befunnit sig över och under teckningskursen. Medianen används för att 

åskådliggöra utfallet eftersom den ger en mer rättvisande bild i de fall extremvärden 

förekommer samtidigt som den kontrasterar medelförändring mot teckningskursen.   

 

 
Figur 7. Median- och medelförändring i procent mellan kurser som befunnit sig över och under teckningskurser 

fördelat på målgrupperna. 

 

Utfallet i figur 7 visar att målgruppen anställda haft en medianförändring i procent mot 

teckningskursen som varit negativ, både med hänsyn till den lägsta och också den högsta 

aktiekursen under teckningsperioden. För de optionsprogram som riktat sig till ledande 

MEDEL 193,22% 

MEDEL 102,85% 

MEDIAN -16,57% 

MEDIAN -45,04% 

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Högsta aktiekurs Lägsta aktiekurs

-3,74% -21,53% 

-76,00% 
-32,69% -45,91% 

-81,03% 

164,50% 

-2,83% 

625,29% 

84,53% 

-41,98% 

411,39% 

Anställda Ledande befattningshavare
och / eller nyckelpersoner

Specifika / Högt Uppsatta
Personer

-200,00%

-100,00%

0,00%

100,00%

200,00%

300,00%

400,00%

500,00%

600,00%

700,00%

Median Högsta / Teckningskurs Median Lägsta / Teckningskurs

Medel Högsta / Teckningskurs Medel Lägsta / Teckningskurs



 

- 32 - 

befattningshavare och/eller nyckelpersoner har medianförändring varit än mer negativ i 

jämförelse med gruppen anställda i förhållande till teckningskursen. För optionsprogram 

riktade till specifika eller högt uppsatta personer har medianförändring varit allra mest negativ 

gällande både högsta aktiekursen och lägsta aktiekursen i förhållande till teckningskursen, 

men medelförändring har däremot varit mest positiv jämfört med alla målgrupper.  

 

Det extremt positiva genomsnittliga utfallet för gruppen specifika/högt uppsatta personer kan 

kopplas till aktiekursutvecklingen för PA Resources och Shelton Petroleum AB som ingår i 

denna grupp. För dessa företag finns det skäl att koppla ökningen till problematiken kring 

misslyckande kompensationspaket i samband med uppgång på grund av ren tur (Edmans och 

Gabaix 2009, s. 487). Båda företag är inriktade på naturresurser där lyckad eller förmodad 

lyckad prospektering innebär en kraftig positiv aktiekursutveckling. Om prospekteringars 

utfall inte innehöll en stor osäkerhetsfaktor hade marknaden inte heller behövt ta den i 

beaktning vid värdering vilket därmed inte resulterat i den ökning som dessa företag uppvisat. 

Därför finns det skäl att hävda att optionsprogrammen i dessa företag ofta belönar för ren tur 

vilket i sig är ett inbyggt problem som är hänförligt till företagens verksamhetsområde. 

 

Inom gruppen anställda är nätverksföretaget HMS Networks det företag med högst positiv 

genomsnittlig aktiekursutveckling. Att just detta företag riktar optionsprogram till anställda 

kan förklaras med att det är vanligast förekommande i företag i den ”nya ekonomin” (Sharma 

2006, s. 80). Komplexiteten i denna typ av företag motiverar också användandet av en output-

baserad betalningsmodell (Jirjahn 2006, s. 236). Företagets verksamhetsområde samt gruppen 

optionsprogrammet riktar sig till medför att det inte finns någon orsak att använda för att 

specifikt belysa det extremt positiva utfallet, men för just detta företag, i samband med att 

optionsprogrammet riktar sig till anställda, finns det däremot en stor sannolikhet att 

snålskjutsproblem har förekommit, vilket också är vanligt förekommande för denna typ av 

breda optionsprogram (Bergman 2007, s. 668). 

 

5.4 Teckningsperioden för optionsprogram 
 

För att kunna jämföra teckningsperioder med varandra och för att kunna dra en slutsats om 

teckningsperiodens längd i förhållande till varandra har format ändrats på 

teckningsperiodintervallet från datum till antalet dagar som inryms i varje datumintervall. I 

genomsnitt pågår en teckningsperiod, avrundat till hela dagar, för optionsprogrammen i 

studien under 273 dagar. I detta värde ingår ett par extremvärden vilka förskjuter genomsnittet 

uppåt. Med hänsyn till medianvärdet blir teckningsperioden istället 91 dagar. 

 

Efter indelning av antalet dagar i teckningsperioderna i de tre olika kategorierna från avsnitt 

5.1 förändras genomsnittsvärdet. För kategori ett, anställda, ökar genomsnittlig längd för 

teckningsperioden till 339 dagar. För kategori två, ledande befattningshavare och/eller 

nyckelpersoner sjunker genomsnittlig längd för teckningsperioden till 253 dagar. Den sista 

kategorin, optionsprogram riktade till specifika personer, har ett genomsnittligt 

teckningsperiodintervall på 66 dagar vilket innebär en kraftig minskning jämfört med 

genomsnittet för alla intervall i studien. Med hänsyn till medianvärdet blir fördelningen 120 

dagar för anställda, 91 dagar för ledenande befattningshavare och/eller nyckelpersoner och 63 

dagar för specifika/högt uppsatta personer, vilket också bekräftar bilden som förmedlas med 

hjälp av medelvärdet. 
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Att teckningsperioden är längre för gruppen anställda kan initialt förklaras med hjälp av 

spelscenariot där en försäkringsgivare har en vilja att minimera försäkringstagarens risk 

eftersom detta ökar vinsten för försäkringsgivaren (Keser & Willinger 2000, s. 164). Det som 

förstärker denna förklaring är företagens vilja att minska kostnaden som uppstår i samband 

med att introducera risk för de anställda och att det kan förekomma snålskjutsproblem som 

motiverar att minska risken (Bergman 2007, s. 668). Risken minskas eftersom en längre 

teckningsperiod ger fler möjligheter till ett datum med positivt utfall. Detta medför också att 

känslan av ägande och motivation upprätthålls vilken annars går förlorad om optionerna blir 

värdelösa (Flood et al. 2006, s. 253). Om motivationsaspekten som studerats av Flood et al. 

(2006) gällande teckningsperiodens längd specifikt har tagits i beaktning hos företagen går 

inte att uttyda, men indirekt kan denna effekt uppstå i samband med den utökade 

teckningsperioden och i synnerhet om den sätts i kontrast till längden för de andra 

målgrupperna.  

 

En förklaring till varför teckningsperioden minskar i samband med att optionsprogrammen 

riktar sig högre upp i företaget är att det finns en vilja att introducera en högre risknivå. De 

snålskjutsproblem som kan uppstå i optionsprogram riktade till anställda finns inte i denna 

målgrupp vilket motiverar att införa ökad risk. Den ökade risknivån, som i detta avseende är 

analogt med användandet av optioner istället för aktier, medför en högre incitamentnivå 

(Edmans och Gabaix 2009, s. 491). En ytterligare förklaring är att genom att minska 

teckningsperioden minskas också utrymmet för att belöna VD för ren tur, som varit ett 

återkommande problem i samband med utformningen av optionsprogram (Edmans och 

Gabaix 2009, s. 487). Minskad teckningsperiod kan också minska incitamentet att öka 

aktiekursen för kortsiktig ekonomisk vinning då teckningsutrymmet blir betydligt mindre 

(O’Connor et al. 2006, s. 493).  

       

5.5 Optionsprogrammens utformning 

 

En mycket intressant aspekt gällande optionsprogram är vilken typ av program de olika 

företagen valt att använda sig av. Programutformningen är kopplad till fler aspekter än enbart 

incitamenteffekten. Den traditionella intjänandeperioden är endast kopplad till att en viss 

mängd tid har förflutit innan optionerna kan bli intjänade (Kuang 2008, s. 1051). Denna typ 

av program har varit den mest förekommande hos företagen i studien. Vissa företag har en 

intjänandeperiod som är kopplad till förbättringar i nyckeltal som måste uppnås för att 

tilldelning av optioner ska kunna ske (Kuang 2008, s. 1050). Det mest använda nyckeltalet för 

detta ändamål är resultat per aktie med kravet att tillväxten procentuellt minst ska ligga på en 

viss nivå per år utöver kompensation för inflationen (Kuang 2008, s. 1052). Det enda av 

studiens företag som kopplat sitt intjänandekrav till resultat per aktie är TradeDoubler som 

angivit en sammanlagd årlig ökning om 20 procent som ett specifikt krav i sitt 

optionsprogram. Detta krav gör att det går att kategorisera programmet under den nya typen 

av prestationsbaserade program eftersom optionerna endast kan lösas in om ökningen fortsatt 

kontinuerligt under ett tidsintervall (Chen, Pelger och Sandmann 2013, s. 710). Kravet att 

ligga över en viss nivå under ett tidsintervall medför att manipulation blir mycket svårare. För 

TradeDoubler har detta optionsprogram dessutom haft ett positivt utfall. BTS Group hade 

också intjänandekrav i sitt optionsprogram, men de hade ej angivit specifikt hur dessa såg ut 

vilket innebär att någon kategorisering inte kan göras av detta program.  

 

I samband med inlösen finns en rad olika strategier där hävning är den mest kontroversiella 

varianten eftersom det innebär att företaget erbjuder sig att köpa tillbaka aktierna vilket av 



 

- 34 - 

forskare ansågs minska incitamenteffekten (Brenner, Sundaram och Yermack 2005, s. 1809). 

Av de företag som omfattas av denna studie framgick inte att något erbjöd hävning, men 

Vitrolife hade angett i sitt optionsprogram att Vitrolife också ska ha rätt att återköpa 

optionerna under teckningsperioden om det ansågs vara till fördel för koncernen. Detta kan 

tolkas som påtvingad hävning eller omvänd hävning. Om denna rättighet sätts i en kontext 

tillsammans med agentteorin där nyckeln till en välfungerande organisationen enligt 

agentteorin är att lägga in mekanismer där individens handlingar samtidigt både gynnar 

individen och företaget (Deegan 2006, s. 213) finns det orsak att ur denna aspekt kritisera 

inkluderandet av denna rättighet i optionsprogrammet.  

 

Normala kontraktsbestämmelser innefattar kravet att optionstagaren inte för lov att lämna 

företaget om denne vill behålla optionerna (Leung & Sircar 2009, s. 100). Det företag som 

gick emot denna vanligt förekommande kontraktsbestämmelse var DGC One som tillät 

optionstagarna att lämna företaget och samtidigt behålla optionerna. I studien genomförd av 

Balsam, Gifford och Kim (2007, s. 13) framgick att efter intjänandeperioden ökade antalet 

avgående anställda vilket visar att den kvarhållande effekten faktiskt existerar i praktiken, 

men att den efter intjänandeperioden nästintill var fullt förbrukad. Ur kvarhållandeaspekten 

finns det rimlig anledning att kritisera DGC One för att inte ta forskningen på området i 

beaktning. I likhet med studien om optionsprogrammens ökade signifikans i företagens 

kapitalstruktur genomförd av Eberhart (2005, s. 2410) upptäcktes också en potentiell 

utspädningseffekt på 9,2 och 9,9 procent hos två av företagen i denna studie vilket också 

bekräftar att denna typ av nivå även kan förekomma hos företag på Small-Cap. 
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6 Resultat och slutsatser 
 

Analysen har givit upphov till en rad olika resultat och slutsatser där även information 

framträtt som till viss del har överraskat och delvis även varit svårförklarad.  

 

Har optionsprogrammen resulterat i inlösen för optionstagarna och på vilket sätt får 

utfallet betydelse för agentteorins försvarbarhet? 

 

För majoriteten av optionsprogrammen i studien har utfallet varit negativt. Endast 14 procent 

av programmen uppvisade aktiekurser där båda högsta och lägsta värdet under 

teckningsperioden befunnit sig över teckningskursen. Den osäkra delen utgörs av 25 procent 

av optionsprogrammen där teckning kunnat inträffa om teckning skett den dag då aktiekursen 

befunnit sig över teckningskursen. För resterande del har utfallet varit negativt vilket inte 

resulterat i någon inlösen. Även medianvärdet för teckningskurs i förhållande till aktiekurs 

med fördelning på högsta och lägsta aktiekurs under teckningsperioden för samtliga 

optionsprogram var negativt. Detta visar att optionsprogrammen överlag inte haft ett positivt 

utfall vilket borde tas i beaktning av aktieägarna och andra intressenter. Ur agentteorins 

perspektiv går det därför att ifrågasätta om intressesammanslagning verkligen sker. I samband 

med spelscenariot som prövat hur agentteorin fungerar i praktiken framkom också att 

kontraktgivaren inte väljer det optimala alternativet som medför mindre risk för 

kontrakttagaren. Risken blir också än mer framträdande i valet av programtyp hos företagen. 

 

Vilken optionserbjuden målgrupp har haft högst positivt/negativt utfall och vilken slutsats 

kan dras av utfallet? 

 

Den målgrupp som genomsnittligt haft det bästa utfallet är gruppen specifika eller högt 

uppsatta personer, som exempelvis enbart VD eller styrelseordförande. Målgruppen med 

högst genomsnittligt negativt utfall utgörs av ledande befattningshavare och/eller 

nyckelpersoner. Om man jämför medianförändring mot teckningskursen är gruppen specifika 

eller högt uppsatta personer den grupp som haft mest negativ utveckling och gruppen 

anställda som haft minst negativ utveckling. Överlag är gruppen ledande befattningshavare 

och/eller nyckelpersoner den grupp som haft mest negativ utveckling eftersom varken 

medelvärde eller median varit positiv. Detta utfall är svårt att tyda men om medianvärdet 

används går det att dra slutsatsen att program som riktar sig till flera personer medför bättre 

utfall än program som riktar sig till ett fåtal personer. Om hänsyn dessutom tas till den 

empiriska forskningen på området om den låga korrelation som finns mellan kompensation 

till VD och företagets resultat blir resultatet av utfallet mindre svårförståeligt.  

 

Vilka typer eller detaljer i optionsprogrammen har förekommit och till vad kan dessa 

kopplas? 

 

Baserat på indelningen av optionsprogram som återfinns i den teoretiska referensramen i 

avsnittet om intjänandeperiod, teckningsperiod och inlösentillfälle har ett antal olika typer 

kunnat urskiljas. Den mest förekommande typen i den empiriska undersökningen är den 

traditionella varianten där kravet för intjänandet endast är att tid har förflutit vilken också kan 

medföra manipulationsmöjligheter. Förutom specifik programtyp hade de flesta programmen 

också krav på fortsatt anställning. Den typ som var minst förekommande var 

prestationsbaserade program. Av de prestationsbaserade programmen hade bara ett företag 

implementerat någon av de nya varianterna och det andra hade inte uppgivit specifikt vilken 

typ av prestation som ingick i intjänandekravet vilket innebär att det inte går att säga om det 
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fanns företag som kunde kategoriseras under den traditionella prestationsbaserade varianten. 

Ett av företagen, Vitrolife, uppvisade också vad som skulle kunna liknas vid omvänd hävning 

där programvillkoret innefattar bestämmelsen om att optioner köps tillbaka om de skulle 

gynna företaget vilket inte ligger i linje med agentteorins premisser om att både individ och 

företag ska gynnas. DGC One var det företag som var mest frikostigt i sitt optionsprogram 

och tillät anställda behålla optionerna oavsett om de avslutade sin anställning eller inte vilket 

kan medföra problem i samband med kvarhållandet av anställda.  En annan detalj var 

teckningsperiodens längd som minskade i smala program och ökade i breda program vilket 

kan kopplas till nivån av risk som är rimlig att införa beroende på vilken nivå i företaget 

optionstagaren befinner sig. 
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7 Slutliga reflektioner 
 

I detta avsnitt presenteras en egen reflektion av studiens resultat som till viss del har en 

rådgivande karaktär eftersom syftet med uppsatsen inkluderar att skapa en förbättring. I 

kapitlets avslutade del föreslås vilken forskning inom området som kan bedrivas i framtiden. 

 

7.1 Diskussion 

 

Denna studie har givit mig en god inblick i hur optionsprogram på Small-Cap listan fungerar 

samt tillhörande utfall i förhållande till utsatt teckningskurs. Att utfallet för programmen i 

studien varit förhållandevis negativt går givetvis att koppla till andra faktorer än just 

företagens egen prestation, men det negativa utfallet ifrågasätter, ur ett generellt perspektiv, 

ändå nyttan av optionsprogram givet den utformning som idag går att beskåda och även 

värderingsmetoden. Det kanske mest bekymmersamma i studien är att de flesta företag inte 

har implementerat någon av de nya typerna av prestationsbaserade optionsprogram som finns 

tillgängliga och som också presenteras i den teoretiska referensramen. Att detta ännu inte 

inträffat beror med största sannolikhet på att forskningen inom detta område är förhållandevis 

ny då den vetenskapliga artikeln denna information är hämtad ifrån publicerades under 2013.  

 

Att optionsprogram riktade till ett fåtal specifika personer haft den höga graden av 

genomsnittlig positiv utveckling kan ur ett insiderperspektiv vara av ett visst intresse i en mer 

omfattande studie. Denna studie har dock inte riktat in sig på det området specifikt och 

utvecklingen kan givetvis ha varit helt beroende av andra faktorer. I kontrast till detta utfall 

kan också utvecklingen för optionsprogram riktade ledande befattningshavare och 

nyckelpersoner anses mycket märklig eftersom de haft högst negativ utveckling överlag i 

förhållande till teckningskursen. Dessutom är det en grupp med en förhållandevis hög 

påverkandegrad inom företaget vilket ger en implicit förväntning om ett utfall i nivå med 

program riktade enbart till ett par specifika högt uppsatta personer. Detta utfall kan givetvis ha 

flera olika förklaringar med tanke på att det finns många olika faktorer som avgör hur väl ett 

företag utvecklas. Det är också möjligt att utfallet hade blivit bättre om fler företag hade 

inkluderats i studien. För gruppen anställda var medianförändring negativ men 

medelförändring positiv i förhållande till teckningskursen. I takt med att denna grupp 

inkluderas allt mer i optionsprogram samt ur en produktivitetssynvinkel, där en ökning på 16 

till 19 procent annars skulle gå förlorad (Sharma 2006, s. 81), kan detta utfall ses som 

bekymmersamt eftersom ett positivt utfall överlag hade givit en ytterligare anledning att 

fortsätta använda denna typ av breda program. Enligt Flood et al. (2006, s. 253) får anställda 

en psykologisk känsla av ägande gällande att möta förväntningar när de erbjuds 

optionsprogram. Denna fördel innebär att motivationen stärks inom organisationen beroende 

på hur många som blir tilldelade optioner. Om bara ett fåtal högt uppsatta personer får 

optioner finns det rimlig anledning för övriga anställda att ifrågasätta varför de ska arbeta för 

ett fåtal personers potentiella ekonomiska fördelar.    

 

Den positiva marknadsreaktion som inträffar i samband med att företag presenterar att de ska 

implementera ett optionsprogram bör rimligtvis dämpas något beroende på till vilka 

programmet riktar sig till. I de fall anställda erbjuds optionsprogram kan enligt Sharma (2006, 

s. 81) en positiv produktivitet förväntas tillkomma, men om programmet smalnar av något blir 

det mer osäkert och empiriska studier har också visat låg korrelation mellan företagets resultat 

att kompensation till VD i större företag (Edmans och Gabaix 2009, s. 487). Marknaden bör 
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också ta hänsyn till programutformningen för att kunna göra en rimlig bedömning av hur det 

kommer påverka incitamenteffekten. Det viktigaste som svenska företag kan göra i samband 

med implementerandet av optionsprogram är att välja rätt typ av optionsprogram för att få den 

bästa incitamenteffekten.  

 

Optionsprogram är ett kontroversiellt område eftersom allmänheten ofta uppfattar dem som 

ren bonus. Om företag söker att bättre skydda sig mot den här typen av badwill är det 

rekommenderat att byta till någon av de nyare mer restriktiva varianterna. Denna utveckling 

kommer med största sannolikhet också inträffa i takt med att fler typer av program 

framarbetas av forskare och blir allmänt kända. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

 

Problematiken kring optionsprogram och andra typer av incitamentprogram kommer ständigt 

att vara närvarande. Det kanske mest intressanta området, som har allra störst påverkan 

gällande manipulation, är hur programutformningen förändras. En uppföljning av hur svenska 

företag ändrat sina optionsprogram för att göra dem säkrare och mindre 

manipulationskänsliga är därför ett intressant område att fördjupa sig i. Mer forskning på 

området kommer sannolikt framarbetas där fler förslag och varianter på ”säkra” program 

kommer presenteras och analyseras. Eftersom förändring tar tid blir en uppsats som denna 

inte aktuell att göra på ett antal år framöver då fler varianter implementerats hos företagen och 

som då kan tjäna som underlag för en studie. 
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Bilaga 1: Företag och uträkningar 
 

Nedan återfinns en tabell med uträkningar som används för diagram i kapitel 5 samt varje 

företag indelat efter målgrupp. 

 

Formel för att få fram procentuell förändring för högsta aktiekurs: 

 

                                             ⁄  
 

Formel för att få fram procentuell förändring för lägsta aktiekurs: 

 

                                               
 

Anställda Högsta 
aktiekurs 
(SEK) 

Lägsta 
aktiekurs 
(SEK) 

Teckningskurs 
(justerad) 

Procent 
Högsta / 
Teckningskurs 

Procent 
Lägsta / 
Teckningskurs 

Arcam 
 

52 
 

22 
 

7,59 
 585,11% 189,86% 

Arcam 
 

56 
 

43 
 

5,71 
 880,74% 653,06% 

Avega Group 
 

19,8 
 

18,3 
 

11,27 
 75,69% 62,38% 

Bio Invent 
 

21,85 
 

1,8 
 

26,84 
 -18,59% -93,29% 

Biotage 
 

12,05 
 

4,5 
 

11,83 
 1,86% -61,96% 

BTS Group 
 

46,7 
 

40 
 

55 
 -15,09% -27,27% 

DGC One 
 

74,5 
 

60 
 

42,9 
 73,66% 39,86% 

Diamyd Medical 
AB  
 

104,2 
 

93,85 
 

35,9 
 

190,25% 161,42% 

eWork 
Scandinavia 
 

21 
 

17,5 
 

20 
 

5,00% -12,50% 

Fingerprint Cards 
 

10,15 
 

6,3 
 

23,6 
 -56,99% -73,31% 

Formpipe 
software 
 

11,18 
 

10,3 
 

15,49 
 

-27,82% -33,51% 

HMS Networks 
 

66,5 
 

50 
 

3 
 2116,67% 1566,67% 

Karo Bio 
 

7,53 
 

1,22 
 

22,1 
 -65,93% -94,48% 

Knowit 
 

58,25 
 

53,5 
 

49,63 
 17,37% 7,80% 
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MultiQ 
 

2,1 
 

1,8 
 

6,5 
 -67,69% -72,31% 

MultiQ 
 

1,7 
 

1,1 
 

5,35 
 -68,22% -79,44% 

Partnertech 
 

34,2 
 

26,3 
 

123,19 
 -72,24% -78,65% 

Raysearch 
Laboratories 
 

31,3 
 

14,05 
 

26,95 
 

16,14% -47,87% 

Raysearch  
Laboratories 
 
 
 

25,9 
 
 
 
 

16,2 
 
 
 
 

46,5 
 

-44,30% -65,16% 

Sintercast 
 

63 
 

44,7 
 

121 
 -47,93% -63,06% 

Tradedoubler  
 

188 
 

85 
 

75 
 150,67% 13,33% 

Vitrolife 
 

33 
 

24,8 
 

36,4 
 -9,34% -31,87% 

MEDEL    164,50% 84,53% 

MEDIAN    -3,74% -32,69% 

Ledande 
befattningshavare 
och / eller 
nyckelpersoner 
 

     

Consilium 
 

19 
 

11,5 
 

68,2 
 -72,14% -83,14% 

Lagercrantz Group 
 

29,5 
 

26,2 
 

36 
 -18,06% -27,22% 

Lagercrantz Group 
 

52 
 

35,2 
 

44,4 
 17,12% -20,72% 

Lagercrantz Group 
 

51 
 

41,4 
 

36,8 
 38,59% 12,50% 

Lammhults Design 
Group 
 

55 
 

39,8 
 

79 
 

-30,38% -49,62% 

Midsona 
 

23,1 
 

17,8 
 

30,8 
 -25,00% -42,21% 

Precise Biometrics 
 

1,87 
 

0,95 
 

2,6 
 -28,08% -63,46% 

Seamless 
Distribution 
 

3,15 
 

1,89 
 

3,1 
 

1,61% -39,03% 

Svedbergs 
 

44,7 
 

40 
 

91 
 -50,88% -56,04% 
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Uniflex 
 

23 
 

18,6 
 

109,81 
 -79,05% -83,06% 

MEDEL    -2,83% -45,91% 

MEDIAN    -21,53% -83,14% 

Specifika / högt 
uppsatta personer 
 

     

Cybercom Group 
 

10,02 
 

8,96 
 

44,82 
 -77,64% -80,01% 

Karolinska 
Development AB 
 

16,4 
 

12,4 
 

91,1 
 

-82,00% -86,39% 

PA Resources 
 

2066 
 

1612 
 

65,8 
 3039,82% 2349,85% 

Shelton Petroleum 
 

45 
 

22 
 

4 
 1025,00% 450,00% 

StjärnaFyrkant 
 

0,1 
 

0,07 
 

0,39 
 -74,36% -82,05% 

Uniflex 
 

54 
 

11,1 
 

22,6 
 138,94% -50,88% 

MEDEL    625,29% 411,39% 

MEDIAN    -76,00% -81,03% 

TOTAL MEDEL    193,22% 102,85% 

TOTAL MEDIAN    -16,57% -45,04% 



 

 

 
 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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