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Sammanfattning 

 

Användandet av incitament i företag, för att styra, motivera och belöna de anställda, 

ökar. Detta märks inte minst i media där jargongen är tuff mot de företag som betalar ut 

stora rörliga ersättningar. I detta arbete behandlas frågan hur regleringen ser ut gällande 

dessa aktierelaterade incitamentsprogram; Kan företagen själva besluta om hur stora 

ersättningar de vill betala ut? Vilket skydd har aktieägarna i frågan?  

 

Syftet med uppsatsen var att utreda vad som är gällande rätt på området och om det 

krävs förändringar för att uppnå en större rättsäkerhet på värdepappersmarknaden. Ar-

betet behandlar endast associationsformen aktiebolag och bortser från övriga företags-

former, samt avgränsas i huvudsak till publika aktiebolag såväl som till tre olika typer 

av incitamentprogram. Dessa incitamentprogram är köpoptionsprogram, teckningsopt-

ionsprogram samt syntetiska optionsprogram, vilka kan sägas utgöra grunden för denna 

typ av ersättning. Utgångspunkten var att utreda vad som lett fram till den lagstiftning vi 

har idag samt att undersöka hur väl denna reglerar det aktuella området. Till grund för 

regleringen ligger Eu-rekommendationer, aktiebolagslagen samt självreglering. I arbetet 

genomfördes en grundläggande genomgång av dessa regleringar med hjälp av tradition-

ell juridisk metod. 

 

Uppsatsen pekar på att det krävs en omfattande genomgång av nuvarande regler för att 

bringa klarhet i rättsområdet. De regler som används idag är inte anpassade till att re-

glera aktierelaterade incitamentsprogram vilket leder till en osäkerhet inom området och 

ett oklart rättsläge. Arbetet visar att regleringen av aktierelaterade incitamentprogram 

helt borde lämnas över till självreglering, då denna form av reglering är bättre lämpad 

för de frågor som aktualiseras. Uppsatsarbetet visar vidare att reglerna om återköp av 

aktier bör ses över, samt att ABL 7:47 bör omarbetas för att upprätthålla ett högt mino-

ritetsskydd. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I ett Europa som befinner sig i en ekonomisk kris har allt fler kritiska röster höjts mot de er-

sättningar som företagsledare erhåller för sina insatser. Ersättningar som till stor del består av 

olika bonussystem och i vissa fall kan generera enorma belopp, denna uppsats tar sikte på att 

utreda ett av dessa bonussystem nämligen aktierelaterade incitamentsprogram som blivit allt 

vanligare de senaste tio åren. Anledningen till att incitamentsprogram har blivit så populärt 

har att göra med de grundläggande karaktärerna hos aktiebolag. Att ägandet i aktiebolag bli 

separerat från kontrollen innebär att det kan uppstå informations asymmetrier mellan ledning 

och ägare och att ledningen kan arbeta på ett sätt som gagnar deras egna intressen istället för 

ägarens. Det är för att motverka detta problem som många väljer sig att använda sig av inci-

tamentsprogrammet för att få en gemensam målbild för hela företaget.  

 

Att dessa incitamentsprogram i vissa fall resulterar i enorma bonusar skulle kunna vara en 

produkt av en allt för slapp lagstiftning på området och att för stort ansvar lämnats till mark-

naden själva att reglera denna typ av ersättning. Samtidigt måste man komma ihåg att en stor 

anledning varför aktiebolagsformen är attraktiv är för att aktieägarna har beslutande rätt i frå-

gor rörande bolaget och en allt för snäv lagstiftning skulle göra företagsformen mindre attrak-

tiv och framförallt mindre konkurrenskraftig gentemot utländska bolag i kampen om kvalifi-

cerad personal. I relation till detta står aktiebolagets behov av att upprätthålla ett gott ryckte 

för att investerare och allmänhet ska tro på företagsformen och fortsätta investera pengar i 

denne. Detta är ett måste för att associationstypen ska fungera och det är således av yttersta 

vikt att inte hela ansvaret för läggs över på marknadens vinstintresse. Denna uppsats tar sikte 

på att utreda regleringen rörande incitamentsprogram samt kontrollera huruvida denna kan 

anses uppfylla sitt syfte.  

1.2 Problemformulering 

Hur ser regleringen av olika typer av incitamentsprogram ut och vad krävs av ägarna för att 

införa denna typ av bonussystem? Hur ser minoritetsskyddet ut och är detta tillräckligt starkt?  

Hur ska incitamentprogram regleras för att dels uppnå samfällig effektivitet samtidigt som ett 

högt förtroende för aktiemarknaden vidhålls och minoritetsägare skyddas? Är dagens regle-

ring för slapp? 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att utreda rättsläget kring aktierelaterade incitamentsprogram då lagstift-

ningen inom detta område är förhållandevis tunn och mycket lämnas till marknaden själv att 

reglera. Fokus kommer därför att läggas på att utreda om lagstiftningen uppfyller sitt syfte, 

om den skyddar minoritetsägarna på ett tillförlitligt sätt samt om det finns anledning för lag-

stiftaren att se över situationen. Uppsatsen syftar även till att utreda EU:s syn på rättsområdet 

samt vilken roll självreglering har i det regelverk som reglerar värdepappersmarknaden.   



2 
 

1.4 Avgränsning 
Jag kommer fokusera på hur incitamentsprogram regleras i publika aktiebolag och helt bortse 

från andra företagsformer. Dels för att denna sorts program är vanligast inom aktiebolag men 

även för att det i dessa företag förekommer en större exponering av allmänhetens gemen-

samma resurser än i övriga företagsformer.  

 

Avgränsning kommer även att ske gällande vilka typer av incitamentsprogram jag tar hänsyn 

till då jag endast kommer att behandla aktierelaterade incitamentsprogram således incita-

mentsprogram som har ett underliggande värde knutet till aktiekursen.  

 

Utöver detta kommer avgränsning även att ske gällande vilka typer av incitamentsprogram jag 

avser analysera. Analys kommer endast ske av optionsprogram då dessa är vanligast och en 

granskning av samtliga alternativa möjligheter vida skulle överstiga detta arbetes vidd. Jag 

kommer inte heller att ta någon hänsyn till de skatterättsliga reglerna som reglerar incita-

mentsprogram om inte detta är absolut nödvändigt för att vidhålla kausalitet i arbetet. 

Arbetet kommer således fokusera på de civilrättsliga aspekterna av aktierelaterade incita-

mentprogram. 

1.5 Metod 

Jag kommer att använda mig av traditionell juridisk metod vilket innebär att uppsatsen bygger 

på en djupgående granskning av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Uppsatsen inleds med 

att göra en djupgående analys av hur rättsläget ser ut ”de lega lata” för att senare i analysen, 

dels med egna erfarenheter och dels med hjälp av juridisk prosa kunna göra en bedömning ”de 

lega ferenda” alltså hur lagen borde vara.  

 

En ordentlig genomgång av rättsområdet ”de lega lata” är viktig för att få den förståelse som 

behövs för att senare kunna analysera området på ett korrekt och grundligt sätt och komma 

fram till synpunkter med verklig genomslagskraft. Eftersom detta rättsområde till stor del 

saknar praxis kommer stort fokus istället att läggas på de rekommendationer som Aktiemark-

nadsnämnden ger ut då dessa, likt praxis, reglerar vad som får anses vara gällande rätt inom 

området. 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

Första kapitlet består av en inledande omfamning av ämnet samt en precision av vad detta 

arbete kommer att behandla samt de avgränsningar jag anser vara nödvändiga för att på ett 

effektivt sätt kunna bryta ner problemformuleringen. 

Kapitel 2 – Aktiebolaget 

Detta kapitel syftar till att ge en överblick av hur styrningen av ett aktiebolag fungerar, vilken 

plats företagsformen har i samhället samt vilka problem som finns med företagsformen. Det 

görs en genomgång av själva grundproblemet i aktiebolag och varför incitamentsprogram kan 

vara ett sätt att lösa detta problem. 



3 
 

Kapitel 3 – Incitamentprogram 

I detta avsnitt förklaras hur ett incitamentprogram är uppbyggt, vad en option är och vilka 

olika incitamentsprogram som existerar 

Kapitel 4 – Reglering 

Lagregleringsavsnittet inleds med en genomgång av de mest övergripande lagarna för aktie-

bolag. Därefter kommer en snabb granskning av de lagar som bemyndigar styrelsen till beslut 

om incitamentsprogram. Sedan görs en djupare genomgång av både lagar, praxis och förarbe-

ten som behandlar enbart incitamentsprogram och som är de grundläggande. Slutligen inriktas 

vidare teoretiska studier på hur olika lagar påverkar de olika sorternas incitamentsprogram 

utifrån tidigare genomgång.  

Detta avsnitt innefattar även en kortare genomgång av hur europeisk rätt behandlar det aktu-

ella området. 

Kapitel 5 – Framtida rättsutveckling 

Kapitlet sammanfattar i huvudsak den statliga utredning som pågår inom området för att se åt 

vilket håll lagstiftningen är på väg.  

Kapitel 6 – Diskussion 

Diskussionen ägnas frågan om det kommer att krävas en modernisering av ABL 7:47 för att 

på så sätt öka möjligheten för minoritetsägare att göra sig hörda, även om de inte uppnår så 

kallad Leo-majoritet? Om ABLs 16 kap verkligen kan anses ändamålsenlig eller om rättsom-

rådet helt ska lämnas över till självreglering samt huruvida man kan förbättra reglerna kring 

återköp av aktier.  
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2 Aktiebolaget 

2.1 Aktiebolagets grundläggande karaktär 
Aktiebolaget är den företagsform som de flesta näringsidkare väljer att bedriva sin verksam-

het inom, detta har många anledningar men en av de starkaste torde vara att aktiebolaget är en 

självständig juridisk person och således kan ådra sig rättigheter och skyldigheter. Detta med-

för att det inte föreligger något personligt betalningsansvar för ägarna då bolaget ådrar sig 

skulder, annat än i extrema fall. Istället finns säkerheten för ett aktiebolags borgenärer i det 

bundna kapital som ägarna är skyldiga att erlägga i form av aktiekapital. 

Det högst beslutande organet i ett aktiebolag är bolagstämman där varje aktieägare har möj-

lighet att göra sin röst hörd och påverka aktiebolagets arbete för att tillgodose sina egna in-

tressen. Bolagstämman sammanträder dock endast ett fåtal gånger per år och det är i realiteten 

styrelsen och Vd som sköter största delen av bolagets förvaltning. Att ägarna av bolaget har 

en förhållandevis dålig insyn i aktiebolagets dagliga verksamhet kan självfallet innebära ett 

problem och medföra att dessa olika organ arbetar mot olika målsättningar. Det är just denna 

grundläggande karaktär hos aktiebolaget som gör att det i de flesta fall är inom aktiebolag 

man väljer att använda sig av incitamentsprogram. Nu följer en djupare genomgång av pro-

blematiken när ägande och kontroll separeras från varandra genom att två teorier inom områ-

det beaktas.
1
 

2.1.1 Pilotskolan. 

Pilotskolan är ett begrepp som inte är särskilt erkänt inom vare sig näringslivet eller inom 

företagsekonomisk teori, men då det omnämns inom den juridiska prosan kommer jag här 

göra en genomgång av begreppet. Med pilotskola menar man att befattningshavarna inom ett 

företag de s.k. piloterna ska förmås att arbeta mer effektiv mot företagets intressen. Detta ska 

ske genom att piloterna via delägande tillförs ett personligt ekonomiskt intresse av att ut-

veckla företaget och gagna dess ekonomiska utveckling. Uttrycket härstammar från USA och 

går i korthet ut på att en befattningshavare vid tillträde av sin post erhåller rätten att teckna 

optioner i bolaget och priset sätts på en högre nivå än dagens marknadspris. Detta resulterar i 

ett incitament för den ledande befattningshavaren att öka börsvärdet på bolaget över det pris 

som gäller hans optionsrätter och således göra en vinst på den överskjutande delen. I teorin 

gynnar detta samtliga aktieägare då en ökning av aktiekursen ger mer kapital till aktieägarna, 

problemet kan dock vara att det också bidrar till ökat kortsiktigt risktagande.
2
 

2.1.2 Principal–agentteorin 

Likt pilotskolan bygger även principal–agentteorin på att tillskjuta ett incitament för befatt-

ningshavarna att jobba mot samma mål som ägarna. Incitamentsprogrammets främsta syfte får 

anses vara att minska den konflikt som finns mellan företagets anställda och ägarna. Som stöd 

för införandet av incitamentsprogram brukar man ofta använda principal-agent teorin som har 

starkt stöd inom den nationalekonomiska forskningen. Grunderna i denna teori kan sägas vara 

att det föreligger en intressekonflikt mellan agenten (den anställd) och principalen (ägaren) på 

                                                           
1
 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt. s. 15ff 

2
 DsFI 1986:21 s. 103 
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grund av asymmetrisk information
3
. På ett företagsekonomiskt stadie innebär detta problem 

att agenten och principalen har olika mål med sitt satsade kapital, principalen vill ha så stor 

avkastning som möjligt på satsat kapital och agenten vill ha så stor avkastning som möjligt på 

satsat humankapital.
4
  

 

Det finns i ett sådant läge ett antal alternativ för principalen att välja mellan då denne vill 

övervaka agenten. Enligt teorin anses utfallsrelaterade ersättningar väldigt användbara just när 

det gäller att kontrollera befattningshavare i aktiebolag. Deras arbete är nämligen ofta svårt att 

på förhand definiera samtidigt som det kan tyckas omöjligt att utvärdera i efterhand. Som Vd 

eller annan befattningshavare i ett aktiebolag har man sällan definierade uppgifter utan är 

istället användbar för sin kompetens och vet i många fall mångt mycket mer om det arbete 

som ska bedrivas på denna post än principalen. Av denna anledning anses det enligt teorin 

vara en mycket bra lösning med utfallsrelaterad ersättning för att få agenten att jobba åt 

samma håll och motverka asymmetrisk information.
5
 

Det har i ett antal fall visat sig att incitamentsprogram kan ge ett allt för snedvridet perspektiv 

på vad som kan anses vara ett rimligt risktagande. Agenten har i en del fall fått stor ekono-

misk vinning på ett högst kortsiktigt risktagande istället för att se till de långsiktiga ägarnas 

bästa.  

2.2 Aktiebolagets grundproblem.  
Då aktiebolaget kan ses som ett nätverk av kontakter kommer aktiebolagets grundproblem 

således bottna i de två teorier vi här gått igenom. Grundproblemet blir hur man ska hantera 

situationen när ägande separeras från kontroll. Detta problem uppstår i de flesta aktiebolag då 

en bolagsledning utses för att fatta beslut medan aktieägarna endast bistår med kapital till bo-

laget och således står för risktagandet.
6
 Det är som ett effektivt motmedel för att sammanföra 

ägande och kontroll och få dessa bägge grupper att arbeta mot, samma mål som incitaments-

programmet har sin roll. 

  

                                                           
3
 Asymmetrisk information innebär att det föreligger en informations skiljaktighet mellan ägare och anställd där 

någon av parterna besitter mer eller mindre information än den andra. 
4
 Kristiansson, Incitamentsprogram, s. 302, En del av börsrätt 

5
 Kristiansson, s. 302 

6
 Bergström, Aktiebolagets grundproblem, S 12ff 
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3 Incitamentsprogram 

3.1 Teorin kring incitamentsprogram 
Incitamentsprogram är precis som ordet låter ett medel för att motverka problemet med sepa-

ration mellan ägande och kontroll genom att ge agenten ett incitament att agera på ett vis som 

är gynnsamt för principalen. Ett incitamentprogram innefattar således alltid minst två parter. 

En arbetsgivare (principal) samt en arbetstagare (agent). Själva grundtanken med ett incita-

mentsprogram är att ledning och anställda ska sporras till ett bättre arbete då deras egen eko-

nomiska vinning är anknuten till företagets utveckling. Således sker genomförandet av ett 

incitamentsprogram ofta för att motverka den informationsasymmetri som råder mellan ak-

tieägare och ledning samt som en garant för att ledningen ska förvalta det kapital ägarna för in 

i bolaget på ett korrekt sätt.  

 

Det som till största delen skiljer incitamentsprogram från övriga prestationsbaserade ersätt-

ningar är dess anknytning till aktiekursen och således företagets framtida utveckling. Genom 

att tilldela nyckelpersoner i företaget tillgångar med anknytning till aktiekursen tilldelas dessa 

ett incitament att själva arbeta för en ökning av aktiekursen. Incitamentsprogram är dock inget 

juridiskt begrepp utan ett samlingsnamn på program som syftar till aktiekursrelaterade ersätt-

ningar i noterade bolag. En förutsättning för att ett incitamentsprogram ska fungera är att vi 

har att göra med rationella individer vilket är en grund för stora delar av den moderna ekono-

miska mikroteorin och således också för rättsekonomin.
7
  

 

Det är viktigt att poängtera att för att ett incitament ska skapas krävs det att incitamentspro-

grammet är knutet till det aktuella företagets aktier, således skapas inget incitament genom att 

ge anställda en rätt till instrument baserade på ett annat företags aktier. Det instrument som i 

de flesta fall passar bäst för att skapa detta incitament är optionen.  

 

I denna uppsats är det även optionen som kommer att vara fokus för utredningen och således 

kommer andra typer av incitamentsprogram inte att behandlas. De vanligaste formerna av 

optioner är köpoptioner, teckningsoptioner samt syntetiska optioner. Dessa kan sedan kombi-

neras på ett oändligt antal sätt för att uppnå det syfte man önskar. Här kommer dock endast 

deras ordinarie funktion gås igenom.
8
 Alla dessa optioner anknyter på något sätt till företa-

gets, aktier som underliggande värde, vilket som tidigare nämnts är själva grundstenen för att 

ett incitaments ska uppstå. Kortfattat kan man säga att ett incitamentsprogram ger de anställda 

en rättighet, dock ingen skyldighet, att i framtiden ta del av ett instrument som är relaterat till 

värdet på aktierna i arbetsgivarbolaget.
9
 

3.2 Optionsbegreppet 
Då optioner kommer att ligga till grund för samtliga program som behandlas i detta arbete 

kommer en kortare genomgång av detta begrepp att genomföras.  

 

                                                           
7
 Borg, aktierelaterade incitamentsprogram, s. 18 

8
 Borg, s. 19 

9
 Borg, s. 19 
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Själva ordet option härstammar från latin och betyder val eller valfrihet. Detta är även grun-

den i optionsbegreppet, kortfattat kan sägas att optionen är en form av avtal som ger inneha-

varen en rättighet, men ingen skyldighet, att i framtiden köpa eller sälja något till optionsut-

färdaren till ett förutbestämt pris, lösenpris, inom en förutbestämd tid. Att optionen resulterar i 

en skyldighet för utställaren att utföra en viss handling resulterar vanligen i att utfärdaren vill 

ha betalt för denna skyldighet. Denna betalning benämns premie och erläggs av innehavaren 

som en betalning för rättigheten. Att en premie ska erläggas är dock inget krav och i fallet 

med incitamentsprogram är det i själva verket mycket vanligt att sådan premie inte erläggs. 

En option är ett derivatinstrument vilket som tidigare nämnts innebär att den är beroende av 

marknadspriset på en underliggande tillgång.
10

  

 

Ännu en anledning till att det i många fall är optionsprogram som används vid incitaments-

program är den hävstångseffekt som är inbyggd i systemet. Optionerna ökar genom detta be-

tydligt mycket mer i värde, procentuellt, än vad aktierna gör. I och med att optionen utgör en 

rättighet kommer inte de anställda att använda sina optioner om lösenpriset vid tiden för lösen 

är högre än marknadspriset på den underliggande tillgången. Detta skulle nämligen innebära 

en ren förlustaffär. Med detta sagt är det därmed av yttersta vikt att beakta det lösenpris som 

företaget väljer att sätta, då ett för högt satt lösenpris innebär att deltagande i programmet 

knappast kan anses särskilt attraktivt. Det är även viktigt att inte sätta lösenpriset för lågt då 

man i sådana fall minskar incitamentet för dem som deltar i programmet att öka företagets 

värde, då de ändock kommer att få ekonomisk vinning eftersom lösenpriset är lägre än mark-

nadspriset.
11

 

3.2.1 Köpoptioner 

Köpoptionen kan i många fall sägas vara grunden till ett incitamentsprogram och är också den 

mest använda varianten. En köpoption innebär i korthet att en utgivare (vanligen arbetsgiva-

ren), ger en köpare (vanligen arbetstagaren), en rättighet men inte en skyldighet att i framtiden 

förvärva en tillgång (vanligen en aktie i företaget) till ett förutbestämt pris s.k. lösenpris. I 

vissa fall får köparen erlägga en avgift för att få denna rättighet, denna avgift kallas premie. 

Detta sker dock inte i alla fall utan ofta ger företaget bort dessa rättigheter till arbetstagarna.  

 

Själva grundtanken med en köpoption är att den ska skapa ett incitament för arbetstagaren att 

höja värdet på grundtillgången (aktien) för att få optionen att stiga i värde. På detta sätt får 

man arbetstagaren att jobba åt samma håll som ägarna då bägge vill höja företagets värde.
12

 

Att köpoptioner blivit ett så populärt medel att använda för incitamentsprogram kan bland 

annat förklaras av att det inte krävs någon nyemission och man slipper således problemen 

med företrädesregler och utspädning.  

 

Det finns i huvudsak två typer av köpoptionsprogram. Det ena är där företaget och den an-

ställda går via en tredje man som vanligen är storägare i bolaget och den anställda får kö-
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poptioner hos denne som vanligen arbetsgivaren betalar. Alternativ två är att företaget själv 

köper/återköper aktier i sitt eget bolag som de senare kan dela ut i ett optionsprogram.
13

 

 

3.2.2 Teckningsoptioner 

Även teckningsoptioner är en vanlig form av option när det gäller incitamentsprogram. Skill-

naden mellan köpoptioner och teckningsoptioner är hårfin. Det som skiljer är att vid en kö-

poption ges en rättighet att köpa redan existerande aktier medan det vid en teckningsoption 

ges en rättighet att köpa aktier som ännu inte givits ut. För köparen är skillnaden hårfin men 

för arbetsgivaren däremot är det av mycket stor betydelse, vid en köpoption existerar nämli-

gen redan aktierna medan det vid inlösenstillfället av teckningsoptioner måste till en nyemiss-

ion av aktier. Således får innehavaren av en teckningsoption en möjlighet, men inte en skyl-

dighet, att vid en förutbestämd tidpunkt teckna nyemitterade aktier till ett förutbestämt pris. 

Incitamentet för arbetsgivaren blir på detta sätt likt det i köpoptionen då denne vill driva upp 

värdet på den aktie som denne får teckna till ett förutbestämt pris.
14

 

3.2.3 Syntetiska optioner 

Syntetiska optioner är på många sätt annorlunda än de två tidigare nämnda. Den största olik-

heten får anses vara att medan köpoptioner och teckningsoptioner ger en rätt att i framtiden 

förvärva aktier i företaget, innehåller inte den syntetiska optionen någon sådan rättighet. 

Dessa har ändock en klar koppling till företagets utveckling då innehavaren istället för en rät-

tighet till bolagets aktier är berättigad till en kontant utbetalning vid en bestämd tidpunkt. 

Denna utbetalning baseras på det dåvarande värdet på företagets aktier.  

 

Den kontanta utbetalningen som optionsinnehavaren erhåller kallas slutlikvid och är den över-

skjutande delen mellan en på förhand bestämd lösenkurs och aktiens värde vid lösenstiden. 

Således har dessa syntetiska optioner blivit väldigt uppmärksammade i media då de kan inne-

bära att företagsledaren vid inlösenstidpunkten erhåller ett enormt belopp i likvida medel. Den 

syntetiska optionen är på detta sätt väldigt olik de två tidigare nämnda, men fungerar i prakti-

ken likadant, förutom att man på lösendagen erhåller kontanter istället för aktier av bolaget. 

Fördelarna med detta är att företaget slipper göra en ny emission och ingen utspädning av 

redan existerande aktier sker.
15

 

 

3.3 Fördelar och nackdelar med incitamentsprogram 

De största fördelarna med ett incitamentsprogram är som tidigare nämnts dess anknytning till 

aktiekursen och att det i och med detta motverkar principal–agent problemet. De huvudsakliga 

anledningarna till att instifta incitamentsprogram kan sägas vara att tillse att anställda inte 

lämnar företaget, att rekrytera nya anställda, att förmå de anställda att jobba mer effektivt 

samt att tills att de anställda jobbar mot samma mål som aktieägarna.
16

 Det är i detta läge värt 

att poängtera att incitamentsprogram ofta är skattemässigt fördelaktiga, då det resulterar i ka-
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pitalbeskattning istället för inkomstbeskattning, vilket självfallet medför ytterligare ökning av 

incitamentsprogrammets betydelse för företagen. Den mest slagkraftiga fördelen med incita-

mentsprogrammet blir då att en företagsledare, som själv gjorts till delägare, i de flesta fall 

inte kommer vilja göra privat vinning på bolagets bekostnad om han samtidigt förlorar eko-

nomiskt på att bolaget blir sämre värderat.  

 

Viktigt för att ett incitamentsprogram, ska ge ägarna en övergripande kontroll är dock att detta 

löper över en lång tidsrymd, då kortsiktiga program istället kan ge incitament till kortsiktigt 

riskabelt beteende för att öka företagets värde. Detta är också en av de största anledningarna 

som anges för att inte använda incitamentsprogram, nämligen att ett felkonstruerat program 

kan ge helt motsatta effekter. För den anställde kan även ett incitamentsprogram vara riskabelt 

om man erlägger en premie eller går med på lägre lön för att delta i programmet och värdeök-

ningen på aktierna sedan uteblir. I ett sådant fall blir optionerna värdelösa och arbetstagaren 

förlorar på detta sätt sin insatts i programmet.  

 

En annan negativ del av incitamentsprogram är att långt ifrån alla kursrörelser är ett resultat 

av ledningens arbete. Det ekonomiska utfallet kan således bli beroende av faktorer helt utan-

för ledningens kontroll så som konjunktur och makroekonomiska förändringar. Syftet med 

programmet har i ett sådant fall gått förlorat då det enbart handlar om ”tur” ifall man blir be-

lönad eller bestraffad.
17

 Det är till största del program som påverkas stort av konjunkturen 

som blivit hårt kritiserade på senare år, då det i dessa fall kan belöna en ledningsgrupp på ak-

tieägarnas bekostnad utan någon motiverad orsak. En annan nackdel anses vara svårigheten 

att överblicka framtida kostnader av programmet då dessa är beroende av företagets utveckl-

ing. I det stora hela anses dock incitamentsprogram vara ett gott sätt att motverka principal-

agent problematiken och används också i stor utsträckning inom näringslivet för att uppnå 

bättre mål enighet i bolaget.
18
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4 Reglering 

4.1 Reglering 
Värdepappersmarknaden har under de senaste decennierna varit föremål för en omfattande 

reglering på grund av den snabba utvecklingen som skett på området. Denna nyreglering har 

många influenser från en ökad integrering med övriga Europa och därav följande behov att 

skydda kapitalsparare och företag. Regleringen har dock inte haft som uppgift att begränsa 

marknadens betydelse utan snarare att försäkra samhället om att marknaden skall utvecklas på 

ett samhällsnyttigt sätt.  

 

I Sverige har två händelser påverkat utvecklingen gällande regleringen kring incitamentspro-

gram i väsentligt högre grad än övrigt. Dessa två är dels den så kallade Leo-affären i början av 

1980-talet och dels förtroendeutredningen som tog sin början under 2002. Specifikt för bägge 

dessa händelser är att de har skapat ett stort allmänt missnöje vilket tvingat regering och lag-

stiftare att agera för att råda bukt på problemet. Värt att beakta är att den svenska Aktiebolags-

lagen i hög grad blivit påverkad av Sveriges EU medlemskap samt den ökande international-

iseringen.  

 

Nedan följer en kort genomgång av Leo-lagens tillkomst samt om den s.k. förtroendeutred-

ningen.
19

 

4.1.1 Bakgrund till Leo-lagen 

Efter den kraftiga expansionen inom svenska aktiebolag i början av 1980-talet fanns det en 

allmän irritation mot hur vissa bolag hanterade sina löneprogram till de högsta befattningsha-

varna. Det som fick bägaren att rinna över var den s.k. Leo-affären.  

 

Leo-affären kan i korthet beskrivas som att bolaget Sonesson AB förvärvade bolaget Leo. 

Genom detta fick ett stort antal befattningshavare i Leo och Sonesson möjligheten att teckna 

aktier i en riktad nyemission, till ett pris som enligt kontraktet skulle vara marknadsmässigt. 

Samtidigt överläts ett stort antal aktier till ledande befattningshavare inom Volvokoncernen.
20

   

När Leo senare börsnoterades sköt kursen i höjden och emissionerna uppfattades på många 

sätt som oetiska.  

 

Affären väckte en stor allmän debatt och några av de viktigaste oetiska egenskaperna som 

pekades ut var att teckningskursen och överlåtelsepriset var för lågt, tilldelningskretsen var för 

vid samt att för stor andel av de totala aktierna i Leo delades ut.
21

 

På grund av vad som inträffat i Leo-affären och den kritik som riktades mot detta från flera 

aktörer på de finansiella marknaderna tillsatte regeringen i början av 1986 den så kallade Leo-

kommissionen (DsFi 1986:21). Kommissionen fick i uppdrag att utreda vad som inträffat i 

och med Leos uppköp och föreslå nödvändiga förändringar på börsområdet.
22

 Denna utred-
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ning utmynnade i en ny lagstiftning kallad Leo-Lagen som senare kom att införas i den nya 

ABL 16 kap. En detaljerad genomgång av innebörden av ABL 16 kap görs under 4.3.1. 

4.1.2 Förtroendeutredning 

Under 2002 var det återigen dags att se över rättsläget på aktiebolagsrättens område då rege-

ringen tillsatte en kommission för att utreda orsaken till det allt sämre förtroendet för det 

svenska näringslivet. Återigen ser man således regeringens önskan om att upprätthålla ett högt 

förtroende ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

 

Utredningen resulterade i betänkandet Näringslivet och förtroendet (SOU 2004:47) där kom-

missionen kom fram till att förtroendet för näringslivet sjunkit många år i följd och konstate-

rar att ett av de främsta skälen till detta var brister inom löne- och ersättningssystem. Även 

bristande eller missvisande information från de svenska företagen ansågs vara en stor orsak.
23

   

Betänkandet innehöll förslag till ändringar i lagstiftningen gällande både ersättning till le-

dande befattningshavare samt information om sådana ändringar, detta betänkande blev sedan 

grunden till vissa av de förändringar som genomfördes vid införlivandet av nya ABL 

2005:55.
24

 Angående självreglering kontra lagreglering och självregleringens plats i det 

svenska rättsväsendet visar utredningen tydligt att önskemålet från kommissionen är att be-

hålla en så stark självreglering som möjligt istället för att få en allt för stark lagstiftning.    

 

Kommissionen nämner exempelvis vikten av att motverka ”amerikaniseringen” och istället så 

långt som möjligt bevara den svenska rättstraditionen på det ekonomiska området. Kommiss-

ionen anser att lagreglering och självreglering bör komplettera varandra på området och att 

bägge bör utvecklas för att inge ökat förtroende. Viktigt att lägga märke till är också kom-

missionens uttalande om att det, i de fall där det kan anses ändamålsenligt, prioritera självre-

glering framför ytterligare lagstiftning.
25

 Ett resultat av denna utredning blev även att Sverige, 

likt många andra länder, fick en Svensk kod för bolagsstyrning, denna presenterades i kod 

gruppens betänkande, SOU 2004:130. 

4.2 Allmänt om beslutsfattande i aktiebolag 
De formella reglerna angående beslutsfattande i aktiebolag återfinns i Aktiebolagslagens 

(2005:551), hädanefter ABL, 8 och 9 kapitel. I ABL 8 kap klargörs vilken roll som styrelsen 

och vd:n har inom företagsledningen. För styrelsens del är den huvudsakliga uppgiften att 

sköta organisation och förvaltning enligt ABL 8:4. Vd:ns uppgift följer av ABL 8:29 och är 

att sköta den löpande förvaltningen av bolaget. Det högsta beslutande organet i ett aktiebolag 

är dock stämman och det är i detta organ som bolagets aktieägare kan framföra sin talan enligt 

ABL 7:1.  

 

För publika aktiebolag ska det på årsstämman sättas upp riktlinjer för hur ersättningen till 

ledande befattningshavare ska struktureras.
26

 ABL 8:51 stadgar att riktlinjerna ska innehålla 

förslag till bestämmande av lön och annan ersättning till ledande personer. Med ersättning 
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jämställs värdepapper och rätt att i framtiden förvärva värdepapper. Syftet med detta är att 

aktieägarna ska få den informationen som krävs för att kunna skaffa sig en överblick över 

bolagets lönepolitik samt vad ersättningar till ledande befattningshavare maximalt kan komma 

att kosta. Begreppet ”Lön och annan ersättning” omfattar de flesta typer av ersättningar så 

som lön, provision, pension, bonus, m.m. Även ersättningsprogram som är baserade på aktier, 

konvertibler och optioner omfattas av ABL 8:51 oavsett om utfallet är ovisst eller inte. 
27

  

Således kan det tyckas som att incitamentsprogram infattas av denna paragraf. Det framgår 

dock tydligt av ABL 8:51 fjärde stycket att emissioner och liknande som omfattas av ABL 16 

inte faller inom dennes område. Majoriteten av de ersättningar som används vid incitaments-

program är just sådana som innefattas av ABL 16 då det rör sig om riktade emissioner till 

ledande befattningshavare i de flesta fall.
28

 

 

Det som således är speciellt vid utfärdandet av ett incitamentsprogram är, att om ingenting 

annat hade stadgats, har det räknats som en vanlig ersättning. Således hade bolagstämman 

beslutat om ersättning till styrelsen, styrelsen till Vd:n och Vd:n till underordnade enligt 

ovan.
29

 I sådana fall har som huvudregel bolagstämman fattat ett beslut om en riktad emission 

och det har då endast krävts majoritet med två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som 

antalet aktier som närvara vid stämman.
30

 Som vi tidigare studerat har dock ett antal händel-

ser, och det faktum att företag i många fall utnyttjat möjligheten att rikta emissioner utanför 

aktieägarkretsen, lett fram till ett annat rättsläge. Det rådande rättsläget ska nu belysas med 

bakomliggande orsaker i åtanke.  

4.3 Incitamentsprogrammets särskilda reglering 

Området regleras i huvudsak av EU-direktiv, lagstiftning samt s.k. självreglering genom nä-

ringslivinstanser. En av dessa instanser är Aktiemarknadsnämnden, hädanefter AMN, som har 

till uppgift att klargöra vad som anses vara god sed på aktiemarknaden.  

Ett annat självreglerande organ, som har stort inflytande på aktiemarknaden, är kollegiet för 

svensk bolagsstyrning som ger ut den s.k. koden vilken innehåller detaljerade riktlinjer för hur 

företagen ska agera på marknaden.
31

  

 

Då området är relativt omfattande kommer en grundlig genomgång av gällande rätt att ge-

nomföras varpå jag har valt att skilja på lagregler och självreglering. Således kommer vi att 

börja med en genomgång av de lagregler som är aktuella.  

4.3.1 Aktiebolagslagen 16 kap 

I och med den nya ABL införlivades tidigare nämnda Leo-lagen med övriga aktiebolagslagen 

och återfinns numera i lagens 16 kap. Leo-lagen levde dock kvar även efter införlivandet med 

Aktiebolagslagen men omfattade då endast försäkringsaktiebolag tills den slutligen upphävdes 

i och med införlivandet i Försäkringsrörelselag (2010:2043). lydelsen för Leo-lagen i försäk-

ringsrörelselagen är dock inte aktuell för detta ämne varpå den bortses från. 
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I stort sett den enda skillnaden mellan gamla Leo-lagen och ABL 16 är att lagen numera är 

tillämpbar på samtliga publika bolag och deras dotterbolag.
32

 Lagens huvudsakliga syfte kan 

sägas vara att försvåra för styrelse och ledande befattningshavare att driva igenom ett incita-

mentprogram utan att detta program får tillräcklig uppmärksamhet vid stämman och att ak-

tieägarna ges en möjlighet att ta ställning i frågan.
33

 Viktigt att komma ihåg är att lagen enligt 

ABL 16:1 endast är tillämplig på publika aktiebolag och deras dotterbolag.  

 

Enligt ABL 16:2 skall ett beslut gällande nyemission av aktier eller emission av teckningsopt-

ioner eller konvertibler alltid fattas eller godkännas av bolagstämman i det emitterande bola-

get om dessa auktioner riktas mot: 

a. styrelseledamöter i det emitterande bolaget eller ett annat företag inom samma kon-

cern, 

 

b. den verkställande direktören i det emitterande bolaget eller ett annat företag inom 

samma koncern, 

 

c. andra anställda hos det emitterande bolaget eller ett annat företag inom samma kon-

cern, 

 

d. en make eller en sambo till någon som avses i a–c, 

 

e. den som står under vårdnad av någon som avses i a–c, eller 

 

f. en juridisk person över vilken någon som avses i a–e, ensam eller tillsammans med 

någon annan som avses där, har ett bestämmande inflytande. 

 

Värt att notera är även att om ett dotterbolag till ett publikt aktiebolag beslutar om en sådan 

emission, under sådana omständigheter som anges i ABL 16:2, ska godkännande även inhäm-

tas från moderbolagets bolagstämma.   

 

Det centrala med 16 kapitlet, tidigare Leo-lagen, är att få till ett krav på en högre beslutsmajo-

ritet vid riktade emissioner till företagsledare. Den röstmajoritet som krävs vid genomdrivan-

det av beslut enligt ABL 2-5 är nämligen hela 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de före-

träda aktierna enligt ABL 16:8. Detta till skillnad från två tredjedelar vid en vanlig riktad 

emission. Detta krav på majoritet är långt mycket högre än i vanliga stämmobeslut och torde 

därför innebära att förslaget för att vinna kraft blir ordentligt genomgånget och motiverat.  

 

När Leo-kommission utarbetade förslaget till den ursprungliga Leo-lagen var dock viljan att 

det skulle krävas full enighet bland väljarna. Då detta inte ansågs vara möjligt i praktiken val-

des istället ett krav på 9/10 delars majoritet eller s.k. Leo-majoritet.
34

 Enligt ABL 16:8 god-

känns det att beslutet tas av styrelsen med godkännande av stämman i efterhand. Värt att 

lägga märke till kan vara att det endast är emissioner riktade till någon som står under vårdnad 
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av någon som avses i a-c, alltså omyndiga barn, detta lämnar således myndiga barn utanför 

regleringen enligt ABL 16:2.  

4.3.2 Aktiebolagslagen 7:47  

En generalklausul i aktiebolagslagen, som ämnar sätta stopp för de olika typer av maktställ-

ningsmissbruk, som kan anses uppkomma mot minoritetsägarna i aktiebolaget, är ABL 7:47. 

Att lagstifta mot samtliga typer av sådant missbruk torde inte vara praktiskt varpå denna para-

graf ofta tillämpas. Som ABL 7:47 är utformad kan tyckas att den faller perfekt in för att för-

hindra den typ av missgynnande av aktieägare som en riktad emission kan innebära,
35

 då ABL 

7:47 stadgar att bolagstämman inte får fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel 

åt en aktieägare eller någon annan eller som är till nackdel för bolaget eller någon annan ak-

tieägare. Detta är i sin lydelse ytterst likt den ursprungliga formuleringen av Leo-lagen. 

 

Den största skillnaden och anledningen till att ABL 7:47 skulle kunna bli tillämpningsbar får 

anses vara i de fall då en minoritet som inte uppnår 1/10 av bolagstämman skulle bli över-

körda på ett sätt som kan ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare till nackdel för dessa minori-

tetsägare. Således blir situation den att i de fall Leo-lagen icke blir tillämpningsbar återstår det 

för minoritetsägarna att försöka få sin röst hörd genom att tillämpa ABL 7:47.
36

  

 

I och med kravet på otillbörlighet bör ett visst mått av försiktighet iakttagas vid tillämpning av 

ABL 7:47. I doktrinen diskuteras bland annat huruvida ett beslut som är företagsekonomiskt 

riktigt och försvarbart kan vara otillbörligt.
37

 Sandström menar att i och med att särbehand-

lingen i rättslig mening ska vara otillbörlig, är detta något som rimligtvis medför att i bolagets 

perspektiv ekonomiskt välmotiverade beslut normalt inte kan angripas.
38

 Medan Skog istället 

menar att detta vore en orimlig ståndpunkt, eftersom uttrycket företagsekonomisk och försvar-

lig
39

 saknar mening då företagsekonomin icke har några normer samt om man enbart tar hän-

syn till orden ”i bolagets intresse” så kommer orimligheten kvarstå. Skog menar nämligen att 

bolagets intresse är alla aktieägares gemensamma intresse och kan således inte användas som 

rekvisit för att lösa tvister aktieägare emellan.
40

  

 

Här går således åsikterna isär och beroende på vilken ståndpunkt man väljer att stötta sig på 

blir tillämpningsmöjligheterna för paragrafen vitt skilda. Dessvärre existerar inte heller någon 

särskilt vägledande praxis, det har dock berörts två gånger dels i AD 1998 nr 20 och dels i Nja 

2000 s. 404. Fallet i arbetsdomstolen behandlar frågan om en tidigare verkställande direktör, 

hädanefter Jan L, för företaget Consilium Trading & Information Aktiebolag. Jan L:s kontrakt 

hade icke innehållit någon information om uppsägningstid, ändock blev företaget skyldigt att 
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39
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likställighetsprincipen. 
40
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ge honom rätt till två månaders uppsägningstid då bolaget ämnat meddela honom skriftligen 

om detta och ansåg sig rättsligt skyldiga till detta. Det som för oss är av intresse i detta fall är 

bolagets yrkande att i och med att deras verksamhet var konkurshotad skulle yrkandet från Jan 

L om två månaders uppsägningstid ses som otillbörlig. Arbetsdomstolen anser dock att med 

hänsyn till Jan L:s tidigare ställning inom bolaget, samt vad som i övrigt anses normalt för 

personer i hans position, kan uppsägningstiden knappast anses som otillbörlig.
41

 Fallet ger 

dessvärre föga ledning för vad som ska vägas in i tolkningen av begreppet då dels fördelarna 

men även nackdelarna kan anses vara för begränsade.  

 

Den andra praxis som behandlats är NJA 2000 s 404, vari sakfrågan handlade om huruvida ett 

aktiebolag som flyttade över all sin verksamhet till ett annat bolag som ägdes av majoritetsä-

garen skulle ha gynnat denne, en otillbörlig fördel på bekostnad av minoritetsägaren. HD an-

ser att flytten av verksamhet brutit mot otillbörlighetsrekvisit då den drabbat minoritetsägaren 

på ett hårt sätt eftersom denna fråntagits sin möjlighet till ersättning i ett bolag han investerat 

kapital i, samtidigt som majoritetsägaren vunnit stor ekonomisk vinning.
42

Detta ger oss en 

vägledning av vad som kan vägas in i begreppet otillbörlig då två månaders avgångslön icke 

ansågs vara otillbörligt medan förlusten av sin del av ett aktiebolag ansågs vara det. Vidare 

hävdar Skog att ifall man skulle bokstavstolka det aktuella uttalandet i propositionen slår man 

undan benen för i stort sett all tillämpning av likställdhetsprincipen.
43

 

 

Man bör även ta i beaktande att ett visst gynnande av en aktieägare, samtidigt som bolaget 

missgynnas till liten del, bör vara tillbörligt. Man bör även lägga märke till att det endast 

krävs att ett beslut ägnar att ge fördel åt en aktieägare, således finns inget krav på att fördelen 

i praktiken måste realiseras.
44

 Beslut som anses strida mot ABL 7:47 ska det föras talan mot i 

allmän domstol om beslutet ska upphävas eller ändras. En sådan talan kan väckas av aktieä-

gare, styrelseledamot, styrelsen eller den verkställande direktören, ABL 7:50.
45

 

Att ett krav på otillbörlighet uppställs innebär självfallet viss problematik vid tillämpningen 

av ABL 7:47, ett sådant krav leder i de flesta fall fram till en diffus situation där en bedöm-

ning måste ske från fall till fall och kommer att påverkas av många företagsekonomiska fak-

torer.   

4.4 Självreglering 
Rättsutvecklingen inom detta område har under senare år, främst efter 2000, gått mot att 

självregleringen getts allt mindre utrymme, i första hand på grund av EU-lagstiftning för att 

öppna upp europeiska finansmarknaden. I Sverige har vi dock, som tidigare nämnts, i mångt 

och mycket försökt att bibehålla en så stark självreglering som möjligt inom aktiebolags- och 

finnas marknadsrätten.
46

 Detta märks på flera sätt, exempelvis har AMN fått uppgifter delege-
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rade till sig från finansinspektion och ett ökat mått av samarbete mellan privata och offentliga 

aktörer söks inom rättsområdet.
47

  

 

Det organ som står som huvudman för den svenska självregleringen är Föreningen för god sed 

på värdepappersmarknaden. Självregleringen sköts i huvudsak på tre sätt, noteringsavtal med 

Stockholmsbörsen, Svensk kod för bolagsstyrning samt uttalanden från Aktiemarknadsnämn-

den.
48

 I detta arbete kommer endast en kort genomgång av Stockholmsbörsens noteringsavtal 

att göras då detta är av avtalsrättslig karaktär, istället kommer fokus att läggas på Svensk kod 

för bolagsstyrning samt Aktiemarknadsnämndens uttalanden.  

 

Aktiemarknadsnämnden samt Kollegiet för svensk bolagsstyrning är bägge en del av Före-

ningen för god sed på värdepappersmarknaden, även Rådet för finansiell rapportering ingår, 

som är en sammanslutning mellan ett antal intressenter på värdepappersmarknaden. De hu-

vudmän som ingår i sammanslutningen är Aktiemarknadsbolagens förening, FAR SRS, 

Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemark-

naden, Nasdaq OMX Stockholm, Stockholms handelskammare, Svenska bankföreningen, 

Svenska fondhandlarföreningen, Svenskt näringsliv samt Sveriges försäkringsförbund.
49

  

 

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden arbetar i huvudsak för att främja iaktta-

gande och utveckling av god sed på värdepappersmarknaden. Det är även föreningen som 

utser ledamöterna i de olika självregleringsorganen. Ett av de grundläggande motiven till för-

eningen är att genom ett aktivt deltagande från näringslivet och andra intressenter på värde-

pappersmarknaden sätta upp regler och rekommendationer för hur verksamheten ska bedrivas. 

Man avser att på detta sätt ta tillvara den expertis som finns inom branschen samt använda 

denna reglering som ett komplement för lagstiftning. Självregleringen ställer nämligen minst 

lika höga krav som lagstiftning och det faktum att branschen själva får medverka i processen 

torde leda till ett öka incitament att följa rekommendationerna samt en snabbare process vid 

förändring.
50

 

4.4.1 Stockholmsbörsen noteringsavtal 

En av de självreglerande mekanismerna som styr vad som anses vara god sed på värdepap-

persmarknaden är Stockholmsbörsens noteringsavtal, som varje bolag som skall inregistreras 

på börsen är skyldig att skriva under. Själva grundtanken och bakgrunden till detta är att alla 

aktörer ska ha tillgång till samma information vid samma tid. Avtalet reglerar förhållandena 

mellan företaget och de noterade bolagen, i avtalet anges bland annat hur, när och på vilket 

sätt information ska publiceras. Avtalet innehåller också regler för hur företagen ska handha 

frågan om ersättning till ledande befattningshavare samt hur beslut i sådana frågor ska fatt-

tas.
51
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Reglerna i Stockholmsbörsens noteringsavtal, även benämnt regelverk för emittenter, gäller 

samtliga bolag som emitterar aktier på Nasdaqs från den dag aktien tas upp till handel. De 

speciella regler som rör incitamentsprogram återfinns i 4:1, beslut om transaktion med närstå-

ende. Där fastslår man att då det är fråga om överlåtelse av aktier till ledande befattningsha-

vare ska ett sådant beslut fattas av styrelsen. I övrigt följer börsen noteringsavtal i stort regler-

na i Svensk kod för bolagsstyrning som vi snart återkommer till.
52

 

4.4.2 Aktiemarknadsnämnden 

Aktiemarknadsnämnden
53

 är ett av organen som inryms i Föreningen för god sed på värde-

pappersmarknaden, vars huvudsyfte kan sägas vara att genom uttalanden, rådgivning och in-

formation verka för att god sed upprätthålls på aktiemarknaden. Primärt inriktar sig aktie-

marknadsnämnden på precisa fall och kommer med uttalanden i specifika frågor vilket gör 

deras uttalanden mycket svårare att tillämpa generellt. Samtidigt väger dessa uttalanden 

mycket tungt i de frågor som berörs, de är dock ett privaträttsligt subjekt och har ingen reell 

makt att tillgripa några formella sanktioner.
54

 Istället är det risken att bli offentliggjord som ett 

företag som bryter mot aktiemarknadsnämndens praxis som gör att företagen håller sig till 

deras uttalanden. Man kan därför inte jämställa uttalanden med praxis eller myndighetsföre-

skrifter. Problemet med uttalanden från Aktiemarknadsnämnden är, precis som med övrig 

praxis, att uttolka om denna specifika praxis stämmer överens med rådande problem.   

 

Aktiemarknadsnämnden har länge lämnat många yttranden angående frågor rörande incita-

mentsprogram och riktlinjerna har varierat något med tiden, därför publicerade man under 

2002 ett uttalande som skulle klargöra nämndens inställning i frågan. Detta resulterade i pub-

likationen 2002:1 som ersatte alla tidigare uttalanden från nämnden som i och med detta inte 

längre blev tillämpbara. Aktiemarknadsnämnden har efter detta varit ytterst återhållsamma 

med att kommentera incitamentsprogram, dels för att ge uttalandena i 2002:1 den tyngd som 

krävs och dels för att vidhålla ett lättöverskådligt rättsläge inom området.
55

 

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:1 

Under 2002 gjorde aktiemarknadsnämnden ett omfattande arbete för att samla sina tidigare 

rekommendationer gällande ersättning till ledande befattningshavare i ett och samma utta-

lande. Detta var nödvändigt att göra då nämnden under lång tid gett ut ett stort antal rekom-

mendationer inom ämnet varpå översikten och tydligheten började bli svåröversiktlig. I och 

med detta uttalande passade även nämnden på att förtydliga var man stod i frågan. Efter detta 

har endast ett fåtal rekommendationer getts ut för att förtydliga och täcka områden som 

nämnden varit otydliga inom eller förbisett.  

 

Således är AMN 2002:1 av mycket stor vikt för rättsläget idag. Viktigt att beakta med AMN 

2002:1 är att det inte enbart stadgas generella regler, i detta uttalande går nämnden även in 

och kommenterar specifika situationer vari de tvingats uppställa specifika regler. I detta arbete 

kommer ingen generell genomgång av ståndpunkterna i AMN 2002:1 att göras, då det skulle 
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vara alltför omfattande och knappast nödvändigt för att besvara sakfrågan. Istället kommer de 

uttalanden som nämnden gör i denna rekommendation tas i beaktande vid utredningen angå-

ende den specifika regleringen vid olika typer av incitamentsprogram.  

4.4.3 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning är, som tidigare nämnts, ett av organen som ingår i Före-

ningen för god sed på värdepappersmarknaden. Dess huvudsakliga uppgift är att förvalta 

Svensk kod för bolagsstyrning (hädanefter Koden). Koden är en produkt av den statliga ut-

redningen SOU 2004:130, där staten verkade i nära samarbete med näringslivet för att uppnå 

en högre grad av kvalité och tillförlitlighet på värdepappersmarknaden. Ett av huvudskälen till 

framarbetandet av koden var den ökade graden av institutionellt ägande på aktiemarknaden.
56

 

Kodens huvudsakliga syfte är att komplettera lagstiftning genom att ange en norm för god 

bolagsstyrning, den är dock inte lagfäst men det anses vara god sed att tillämpa koden om 

man har aktier på en svensk reglerad marknad (Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity 

som tillsammans omsätter över 99 % av marknadsvärdet för värdepapper) Kollegiet kan dock 

vid behov begära ett utlåtande från Aktiemarknadsnämnden om enskilda företags förhållande 

till koden och hur koden ska tolkas. Vidare kan även Stockholmsbörsen uttala sig om 

huruvida ett enskilt företag tillämpar koden på ett korrekt sätt.
57

  

 

Ett viktigt syfte med koden för är att verka för ett ökat förtroende för de svenska börsbolagen 

genom att instifta normer och främja en positiv utveckling för bolagsstyrningen inom dessa 

bolag. Detta är nämligen avgörande för investerare och potentiella investerares förtroende och 

vilja att investera i de noterade bolagen och det är detta som i realiteten upprätthåller kodens 

starka ställning.
58

 Koden är formmässigt relativt lik lagtext då den är allmänt hållen och på 

detta sätt är enkel att tillämpa på många olika fal. Den uppdateras även löpande.  

4.4.4 Svensk kod för bolagsstyrning 

En av kodens huvudprinciper är att den är utformad med ledorden ”följa eller förklara” vilket 

innebär att de bolag som tillämpar koden inte vid varje enskilt tillfälle måste tillämpa koden. 

Motivet bakom detta anses vara att kunna hålla koden så generell som möjligt för att den ska 

kunna tillämpas i många situationer gällande många olika bolag och bolagsstorlekar. I de fall 

ett bolag väljer att avvika från kodens riktlinjer ska detta tydligt redovisas samt motiveras. 

Vidare ska bolaget årligen redogöra för hur koden tillämpas inom deras organisation samt 

vilka avvikelser som skett och varför.  

 

Några reala sanktioner vid avvikelser från koden finns dock icke att tillgå utan detta överlåts 

till marknadens aktörer att handha. Med detta menas att företagen risker att få försämrat för-

troende på kapitalmarknaden och således få svårare att hitta investerare till sin fortsatta verk-

samhet. Dessutom finns viss möjlighet för Stockholmsbörsen att vidta åtgärder mot bolag som 

bryter mot koden utan giltig anledning, dessa är t.ex. sanktioner och i yttersta fall annotering 

från börsen.
59
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Enligt kollegiets egna uppsatta mål för koden ska denna: 

• ange en tydlig och principbaserad norm för god bolagsstyrning i svenska börsbolag, 

• ha en tillräckligt hög ambitionsnivå för att kunna utgöra alternativ till lagstiftning i 

frågor där självreglering är att föredra, samt 

• kunna tillämpas av alla börsbolag utan onödig byråkrati eller omotiverat höga kostna-

der.
60

 

 

Detta innebär att koden direkt eller indirekt behandlar det sätt som ägarna driver bolaget på 

samt samspelet mellan ägare och ledning. Incitamentsprogram regleras i huvudsak i kodens 9 

kap om ersättning till ledande befattningshavare. Generellt sägs att ”Ersättningar och andra 

anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska utformas med syfte att säkerställa bola-

gets tillgång till befattningshavare med den kompetens bolaget behöver till för bolaget anpas-

sade kostnader och så att de får för verksamheten avsedda effekter.”
61

 

 

Av betydelse för det aktuella ämnet är att koden reviderades 1 februari 2010 vilket medförde 

vissa ändringar för de aktierelaterade incitamentsprogrammen. Denna förändring gjordes med 

anledning av Sveriges närmanden till den europeiska lagstiftningen och gällde för incita-

mentsprogram främst en skärpning av EU:s ersättningsrekommendation. De för oss så cen-

trala reglerna om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram behövde dock inte till-

lämpas förrän den 1 juli 2010. Det framgår även klart att avtal som ingåtts före den 1 juli 2010 

inte behöver omförhandlas och inte heller redovisas enligt de nya reglerna om avvikelserna 

beror på avtal eller program som instiftades före aktuellt datum.
62

 

 

Huvudsakligen behandlar koden tre områden rörande incitamentsprogram: kravet på ett er-

sättningsutskott, rörlig ersättning samt incitament programmets utformning och information. 

Ersättningsutskott 9 kap 1-3§§ - Svensk kod för bolagsstyrning 

Nionde kapitlets första till tredje paragraf handlar om att styrelsen ska inrätta ett ersättningsut-

skott. Detta ska ha till uppgift att bereda styrelsens beslut angående frågor som rör ersätt-

ningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Detta utskott 

ska bestå av ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Dessa 

ska dessutom besitta erforderlig kunskap om frågor rörande ersättning till befattningshavare. 

Styrelsen kan själva bedriva arbetet i utskottet så länge de inte själva sitter som representanter 

i bolagsledningen och således är oberoende i sakfrågan.  Styrelsen kan även anlita ett externt 

organ för att fullfölja åtagandet men ämnar då kontrollera att dessa innehar en oberoende 

ställning gentemot företagsledningen.
63

 

Rörliga ersättningar 9 kap 4-6§§ - Svensk kod för bolagsstyrning 

Vad gäller rörliga ersättningar stadgas i 4-6 §§ att dessa ska vara kopplade till förutbestämda 

och mätbara kriterier samt att de ska främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Med att kri-
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terierna ska vara mätbara menas att man i efterhand ska kunna kontrollera i vilken grad krite-

rierna uppfyllts.
64

 

Det stadgas även att ersättning som utgår kontant ska ha ett fastställt högsta belopp. Samt att 

om en rörlig kontant ersättning är riktad till bolagsledningen ska styrelsen överväga att införa 

förbehåll. Utbetalning av rörlig ersättning ska grundas på prestationer som är hållbara över 

lång tid och restriktioner ska införas som ger bolaget rätt att, i de fall utbetalning sker på, 

grunder som senare visar sig vara uppenbart felaktiga, kräva tillbaka ersättningen.
65

 

Incitamentsprogrammets utformning 9 kap 7-8§§ - Svensk kod för bolagsstyrning 

Inom dessa stadgas att det åligger bolagsstämman att besluta om samtliga aktie- och aktie-

kursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen samt att beslutet från bolagstämman 

ska omfatta alla väsentliga delar av incitamentsprogrammet. Här stadgas även att beslutsun-

derlaget ska göras tillgängligt för aktieägarna i god tid före beslutstillfället. Detta för att ge 

dessa möjligheten att sätta sig in i och bilda sig en uppfattning om det bakomliggande syftet 

med programmen. Samt de väsentliga villkoren och i vilken grad en eventuell utspädning kan 

komma att drabba aktieägarna. Aktieägarna ska även informeras om vad programmet kan 

komma att kosta bolaget vid olika tänkbara utfall. 

 

I 9 kap 7-8§§ stadgas även att syftet med incitamentsprogram alltid måste vara att få ledande 

befattningshavare och ägare att sträva mot ett gemensamt mål samt uppnå en ökad grad av 

intressegemenskap. Det är även viktigt att program som innebär ett förvärv av aktier ska 

gynna ägande av aktier i det egna bolaget.  

 

Kapitlet sätter även upp en viktig reglering om tidsperspektivet för incitamentsprogram. Tiden 

från det att avtalet ingås till det att aktien förvärvas får nämligen enligt koden inte understiga 

tre år. Detta är viktigt för att minska incitamentet för att kortsiktigt öka lönsamheten i bolaget 

och sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. Det dras även upp vissa riktlinjer för till 

vilka incitamentsprogram får riktas. Ett incitamentsprogram får nämligen inte riktas till en 

styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, dessutom ska aktieoptioner inte ingå i program 

som riktas till styrelsen 
66

 

4.5 Specifik reglering för olika typer av incitamentsprogram 

I detta avsnitt följer en mer djupgående analys angående hur de olika regleringarna vi gått 

igenom påverkar olika typer av incitamentsprogram. De tre vanligaste typerna kommer att gås 

igenom vilka är Köpoptionsprogram, teckningsoptionsprogram och program som grundar sig 

på syntetiska optioner. Först ut är köpoptionsprogram. 

4.5.1 Köpoptioner 

Köpoptioner där företaget ej är utfärdare. 

Incitamentsprogram där företaget ej är utfärdaren går till enligt följande, En utomstående part 

(vanligen en storägare i aktiebolaget) avtalar med arbetstagaren om att få förvärva en option i 
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aktiebolaget. Arbetstagaren betalar i många fall en premie till utgivaren och arbetsgivaren en 

”administrationsavgift” till utfärdaren. Således har arbetstagaren numera en option i företaget 

och är intresserad av värdeutvecklingen.
67

 

Då företaget ej är utfärdaren utan en tredje man ombesörjer detta kommer inte några av de 

regler som nämns i ABL 16 kap aktualiseras, ett beslut att införa ett sådant incitamentspro-

gram kan fattas av bolagets styrelse eller i sällsynta fall bolagets vd.
68

 Detta beror på att för att 

ABL 16 kap ska bli tillämpar krävs det en nyemission eller en emission vilket inte blir fallet 

då köpoptionerna inhandlas hos tredje man och denne redan äger aktier i bolaget. 
69

 Eftersom 

det i detta fall är fråga om en tredje man, som ska äga de aktier som incitamentsprogrammet 

baseras på behöver företaget inte tillskansa sig några egna aktier och således behöver inte 

reglerna om återköp av egna aktier beaktas.  

 

I fallet då köpoptioner, som arbetsgivaren ej äger, delas ut berörs överhuvudtaget inte i civil-

rättslig lag vilket i sig är logiskt. Företaget kan vara helt omedvetet om att befattningshavarna 

förvärvar köpoptioner i bolaget.
70

 Det som kan sägas lägga grunden för denna typ av incita-

mentsprogram är istället en avtalsrättslig relation vilken inte kommer tillmätas något fokus då 

denna relation regleras på avtalsrättens område.  

 

Vad säger då Svensk kod för bolagsstyrning och Aktiemarknadsnämnden om program där 

arbetsgivaren inte är utfärdare? Dessa program har berörts av en mängd uttalanden av Aktie-

marknadsnämnden och deras samlade bedömning återfinns i AMN 2002:2. Om aktiebolaget 

inte deltar i en ledande befattningshavares anskaffande av köpoptioner krävs inget annat än att 

styrelsen informeras om saken samt att detta tas upp i årsredovisningen enligt AMN 2002:2 

4.1.1.  

 

Om aktiebolaget däremot medverkar på ett eller annat sätt genom att exempelvis bistå med 

finansiering eller administration kräver god sed att beslut om denna medverkan fattas av bola-

gets styrelse. Skulle det däremot vara tal om en anställd i ett dotterbolag, varpå moderbolaget 

som är ett aktiemarknadsbolag utfärdar optionen, kommer det att krävas ett beslut av bolags-

stämman i moderbolaget med den 9/10 majoritet som krävs enligt ABL 16 kap enligt AMN 

2002:2 4.1.1. Värt att notera för detta och kommande fall är, att i de fall bolagsstämman i mo-

derbolaget godkänt ett optionsprogram med Leo-majoritet, torde inget nytt inhämtande av 

beslut krävas då optionsinnehavaren väljer att lösa in optionen enligt AMN 2002:2 4.1.1.
71

 

 

AMN tar även upp ett annat intressant scenario i AMN 2011:03, där en arbetstagare får löne-

förhöjning som är villkorad med premisserna att denna skall återköpas i företagets aktier. 

Detta för att skapa ett incitamentshöjande syfte utan att för den skull behöva vidta de admi-

nistrativt omfattande åtgärderna som utgivandet av ett köpoptionsprogram skulle innebära. 
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Således skulle detta kunna ses som ett sätt att kringgå Leo-lagens bestämmelser. AMN kom-

mer i detta hänseende fram till att detta inte är att klassa som en värdeöverföring av det slag 

att det resulterar i en utspädning av aktieägarnas aktier och inte heller omfattas av övrig lag-

stiftning i ABL 16 kap. Sålunda är det upp till styrelsen att fatta beslut i program av denna 

natur enligt AMN 2002:01 och de riktlinjer som styr när befattningshavare förvärvar optioner 

från en utomstående part i det egna bolaget.  

Köpoptioner där företaget är utfärdare. 

Gällande köpoptioner där företaget är utfärdare är rättsläget annorlunda, nu har bolaget själva 

utfärdat optioner och måste således själva förvärva aktier som de sedermera kan dela ut till de 

som väljer att delta i incitamentsprogrammet.
72

 Detta har i praktiken blivit en väldigt vanlig 

form av medel vid incitamentsprogram.
73

  

Det finns ett antal sätt som företaget kan genomföra ett sådant incitamentsprogram på, där-

ibland att; arbetsgivaren ger ut optioner genom ett dotterbolag i samma koncern, utfärdaren är 

ett intressebolag, utställaren är en fristående finansiär samt återköp av egna aktier.
74

 Det till 

största del använda systemet är troligen återköp av egna aktier varför störst fokus kommer 

läggas på detta.
75

  

 

När ett företag bestämmer sig för att inleda ett incitamentsprogram baserat på återköpta aktier 

finns i huvudsak två alternativ. Företaget kan antingen återköpa aktierna i och med instiftan-

det av programmet eller vänta tills det är dags för lösenstidpunkten. De regler som bli aktuali-

serade vid dessa fall är dock desamma.
76

 Genomförandet av ett incitamentsprogram av detta 

slag kommer således att delas upp i två delar utan någon lagteknisk koppling mellan varandra. 

Första delen är utfärdandet av optionsprogrammet och andra återköpet av aktier för att kunna 

fullfölja de åtaganden man åtar sig. Återköp av de aktier som ska ingå i programmet bör dock 

ske innan programmet startas för att undvika finansiella förluster vid en stigande aktiekurs.
77

 

Således utgår vi från situationen att aktiebolaget inhandlar aktierna som ska ingå i program-

met innan programmet startar.  

 

Det första vi har att ta i beaktande är ABLs regler om återköp av egna aktier. Reglerna kring 

detta återfinns i ABLs 19 kapitel. Huvudreglerna för samtliga aktiebolag är att förvärv av 

egna aktier är förbjudet, dock har det genom nya ABL öppnats upp vissa möjligheter för pub-

lika aktiebolag att köpa tillbaka egna aktier. Enligt ABL 19:1 1st får noterade publika aktiebo-

lag numera återköpa aktier, detta kan göras på två sätt enligt ABL 19: 14 1st 1-3 p antingen 

genom ett återköp via marknaden eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga ägare.  

 

Skillnaden mellan dessa är att vid ett förvärvserbjudande till ägarna ska ett erbjudande riktas 

om återköp i förhållande till var och ens innehav och priset hamnar oftast ca 20 % över mark-
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nadspriset. Vid återköp på aktiemarknaden agerar företaget som en aktör på aktiemarknaden 

och kan således köpa aktier på marknaders villkor. I Sverige har i stort sett alla återköp skett 

via aktiemarknaden då detta är lättare att administrera.
78

 Det är däremot inte tillåtet att åter-

köpa aktier genom samtal med vissa enskilda aktieägare då detta skulle innebära en överhäng-

ande risk för s.k. greenmail, vilket innebär att en dominant ägare tvingar aktiebolaget att köpa 

tillbaka aktier med hotet att annars ta över bolaget. Det anses även på andra sätt vara viktigt 

att förbjuda sådana överenskommelser för att undvika att dominerande aktieägare gynnas på 

ett otillbörligt sätt.
79

  

 

Det finns ett flera borgenärsskyddsregler då återköp av aktier klassas som en värdeöverföring 

enligt ABL 17:1 1st 2p. Således ska beloppsspärren, ABL 17:3 1st, samt försiktighetsregeln, 

ABL 17:3 2-3st, tillämpas. Dessa innebär att det måste finnas full täckning för bolagets eget 

bundna kapital efter överföreningen. Samt att hänsyn tas till de krav verksamhetens art, om-

fattning och risker ställer på bolagets egna kapital och att bolagets konsolideringsbehov, lik-

viditet och ställning i övrigt är försvarligt.
80

 Ett potentiellt problem med denna reglering kan 

tänkas uppkomma ifall ett bolag skulle utfärda ett optionsprogram utan att förvärva aktierna 

vid samma tidpunkt och senare hamna på obestånd och sakna full täckning för det bundna 

egna kapitalet. En sådan situation skulle innebära att bolaget är förhindrat att införskaffa akti-

erna som behövs för att fullgöra sitt åtagande mot optionsinnehavarna. Det är knappast troligt 

att avtalet mellan optionsinnehavare och utfärdare väger tyngre än ABLs tvingande regler, i 

vart fall förefaller det inte så på övriga associationsrättsliga områden. Detta får ses som en 

stor brist och visar på avsaknaden av en reglerad koppling mellan optionsutfästelsen och ge-

nomförandet.
81

  

Enligt ABL 19:15 får inte ett aktiebolag förvärva aktier om innehavet efteråt kommer att 

uppgå till mer än 1/10 av aktievärdet i bolaget. Däremot är aktiernas röstandel inte av bety-

delse då dessa ändock tappar sin rösträtt i och med förvärvet ABL 7:7. Beslut om förvärv av 

egna aktier ska fattas av bolagstämman eller styrelsen efter stämmans bemyndigande enligt 

ABL 19:17, ett sådant beslut ska biträdas av 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vid 

stämman företrädda aktierna enligt ABL 19:18. I detta hänseende är det dock av yttersta vikt 

att beakta syftet med förvärvet av aktierna samt på vilket sett dessa ska avyttras från företaget. 

Som tidigare nämnts krävs det 9/10 delars majoritet om en avyttring görs i syfte som faller 

inom ramen för ABL 16 kap tillämpning. I vårt fall är aktierna införskaffade för att användas 

som en del i ett optionsprogram och ska således avyttras i syfte att överlåtas till en optionsin-

nehavare. Detta förhållande är att likna vid en nyemission och då gäller således ABLs huvud-

regler om företrädesrätt för aktieägare enligt ABL 19:35-37.
82

 Enligt ABL 19:31 2st gäller 

ABL 16 då syftet med denna option är att uppfylla åtaganden i ett tidigare utfärdat options-

program.  
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Att det rör sig om en transaktion som omfattas av ABL 16 kap och beslut från stämman med 

9/10 majoritet krävs för ikraftträdande är nu klarlagt. Att denna majoritet bör inhämtas innan 

optionsprogrammets början får anses klarlagt då programmet i annat fall står helt utan under-

liggande värde till dess att förslaget röstats igenom i bolagsstämman. Frågan som återstår är i 

fall beslut måste fattas vid avyttringen av aktierna eller om stämmobeslutet vid instiftandet av 

optionsprogrammet anses gällande? Denna oklarhet har till stor del uppstått eftersom lagstift-

ningen saknar klar reglering som möjliggör för bolagstämman att samordna besluten i dessa 

båda frågor.
83

 Detta är dock ett problem för samtliga optionsprogram och aktualiseras även 

när inte ABL 16 är tillämpningsbar.  

 

Rättsläget i denna fråga är mycket oklart. Borg för ett resonemang som visserligen är logiskt 

men frågan är om det kan anses vara rättskipande. Han menar att, om man ser en situation där 

beslutet återigen ska föras till bolagsstämman, efter att det beslutats om att ingå ett options-

program och anställda fått ta del av detta, skulle det kunna vara omöjligt att vid nästa bolag-

stämma uppnå den stränga majoritet som krävs enligt ABL 16 och således skulle optionerna 

bli värdelösa. Möjligheten finns dessutom att aktiebolaget inte heller vill uppnå denna kvalifi-

cerade majoritet då deras innestående aktier kan ökat betydligt i värde och de hellre vill ha 

kvar dessa i företaget. Aktiebolaget skulle visserligen begått ett avtalsbrott mot optionsdelta-

garna men denna process hade fått föras i ett skadeståndsanspråk med mycket osäker ut-

gång.
84

 Således torde det vara oklokt att förespråka ett sådant beslut efter det att optionspro-

grammet har inletts. Viss härledning finns möjligen att tillgå via förarbeten till ABL 19:35 

(1999/00:34) där anges nämligen att ett beslut om överlåtelse enligt denna paragraf icke be-

höver verkställas inom en viss tid, som anledning ges att företaget kan vilja ställa ut exempel-

vis personaloptioner. Dessutom stadgas att verkställande av sådana beslut kan låta vänta på 

sig i många år vilket kan påverka värdet av utfästelsen. Detta anses dock inte som något pro-

blem, kravet i paragrafen på att beslutet ska innehålla antal och pris, är nämligen inte ägnade 

att förhindra styrelsen att företa sådana åtgärder, stadgas det i propositionen.
85

  

 

En annan faktor som talar för detta är det faktum att AMN i sitt uttalande 2002:2, angående 

köpoptioner där aktiemarknadsbolaget inte är utställare, tar upp ett liknande fall där moderbo-

laget utställde optioner till en anställd i dotterbolaget. I detta fall torde det endast krävas in-

hämtande av 9/10 majoritet vid bolagstämman för införandet av optionsprogrammet. Med 

anledning av det nyss anförda samt rättsläget i övrigt torde det logiska och mest teoretiskt 

riktiga vara att ett optionsprogram som baseras på återköpta aktier skall vara giltigt, då det vid 

införandet röstats igenom med 9/10 majoritet enligt ABL 16. Således krävs ingen ytterligare 

omröstning vid avyttringen av aktierna från bolaget.
86

  

Ett liknande fall diskuterades även i AMN 2008:6 där Sandvik sålde samtliga aktier i ett 

helägt dotterbolag, Edmeston AB, till Edmeston holding AB som ägdes av dottern till 

Edmestons verkställande direktör. Fallet blev mycket uppmärksammat i media och Aktie-
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marknadsnämnden gjorde följande bedömning. Sandviks försäljning leder inte till ett brott 

mot ABL 16 då försäljningen sker till ett holdingbolag ägt av en vuxen som inte inkluderas i 

personkretsen enligt ABL 16, myndiga barn var som tidigare nämnts inte inkluderade. I pro-

position 1986:87:76 s 26 nämner dock regeringen att uppenbara fall av kringgående får be-

traktas som etiskt oförsvarliga och torde kunna angripas i annan ordning. AMN gör tolkning-

en att då dottern inte tidigare varit engagerad i ledningen av dotterbolaget eller verkstadsindu-

strin och endast ett år senare säljer vidare bolaget till sin far som inte kunnat köpa det direkt 

på grund av ABL 16 får detta ses som ett uppenbart kringgående av ABL 16 och är ej fören-

ligt med God sed. 

4.5.2 Teckningsoptioner 

Den avgörande skillnaden mellan en teckningsoption och en köpoption är som tidigare 

nämnts att vid en teckningsoption ska det emitteras nya aktier i och med lösenstidpunkten. 

Man tecknar sig således för rättigheten att vid lösenpunkten köpa en nyemitterad aktie. Regle-

ringen angående denna typ av option blir således annorlunda.  

 

Möjligheten för företaget att ge ut egna teckningsoptioner är ny i och med nya ABL, innan 

denna förändring krävdes det att optionen förenades med ett skuldebrev.
87

 Viktigt att lägga 

märke till, är att själva utdelningen av teckningsoptioner klassas som en emission enligt ABLs 

regelverk. När optionerna emitteras sker dock ingen utspädning av aktiekapitalet men detta är 

en ofrånkomlig konsekvens när optionsinnehavarna sedan utnyttjar sina optioner.
88

 I detta 

hänseende är det även viktigt att kontrollera att bolagsbestämmelser om aktiekapitalets storlek 

har utrymme för de aktier som vid senare tillfälle måste emitteras.  

Lagregler teckningsoptioner 

Huvudregeln vid en emission av detta slag är att de redan befintliga ägarna har företräde en-

ligt ABL 14:1. För att frångå principen om aktieägarnas förtur krävs ett stämmobeslut med 

2/3 majoritet enligt 14:2. I vårt fall kompliceras dock saken ytterligare då vi måste ta hänsyn 

till att emissionen kommer att vara riktad till ledande befattningshavare. Vad som ska anges i 

beslutet framgår av ABL 4-7§§. Då det i detta fall är fråga om en nyemission och meningen 

med optionsprogram är att det ska vara riktat till ledande befattningshavare får vi beakta re-

gleringen i ABL 16. Enligt tidigare fört resonemang om detta kapitel framgår det att lagen blir 

tillämplig i sådant fall vi nu diskuterar. Således kommer det vid en emission av nämnt slag 

krävas ett beslut av stämman med 9/10 majoritet enligt ABL 16:8.  

 

Att det vid nyemission av teckningsoptioner kommer att krävas ett beslut av bolagsstämman 

med 9/10 majoritet får nu anses vara klarlagt. När ska då beslutet inhämtas? Eftersom en ut-

delning av teckningsoptioner ska klassas som en emission resulterar detta i att beslut med 

9/10 majoritet krävs redan vid instiftandet av programmet.  

Aktiemarknadsnämndens praxis 

I AMN 2002:2 stadgar man som nyss nämnts att det är bolagsstämman som ska fatta beslut 

om utgivande av teckningsoptioner. AMN ställer dock upp strängare riktlinjer än vad ABL 16 
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gör. Denna anser, utöver att beslutet bör fattas i stämman, även att detta ska göras på ordinarie 

bolagstämma för att aktieägarna ska ha så stor möjlighet som möjligt att se vidden av pro-

grammet i proportion till företagets ekonomiska situation. Fattas det inte på ordinarie bolag-

stämma bör aktieägarna delges information om detaljerna för programmet i god tid innan ex-

tra bolagsstämman. AMN utvidgar även den personkrets som bestämmelserna i ABL 16 om-

fattar med de personer som är på väg att tillträda en sådan position som anges i ABL 16:2 2st.  

Utöver detta anser nämnden att utan majoritet enligt ABL 16 rikta en emission till någon som 

tidigare innehaft en position med möjlighet att påverka utfallet strider mot god sed och är så-

ledes ej förenligt med nämndens bedömning.
89

  

 

Vidare anger AMN:s uttalande de regler som gäller för bemyndigande av styrelsen. Att 

stämman ska fatta beslutet framkommer av lagregler, huruvida stämman kan bemyndiga sty-

relsen att fastställa beslutet framkommer dock inte i lagen. AMN anser i detta fall att likt re-

gleringen vid emission av aktier bör styrelsen kunna få i uppdrag att verkställa beslutet så 

länge de inte ges något fritt manöverutrymme. Detta stöds även av nyare AMN praxis där 

man i AMN 2010:12 fastslår att styrelsen endast kan få verkställa bolagstämmans beslut men 

inte ges något manöverutrymme. AMN stadgar även i 2002:2 något av vad man kan kalla en 

generalklausul där de fastslår att uppenbara försök att kringgå ABL 16 aldrig kan anses vara 

god sed på aktiemarknaden och således ej förenligt med nämndens bedömning.
90

  

 

AMN ställer dock inte upp några särskilda rekommendationer angående vilken utspädning 

som ett emissionsprogram får resultera i. Detta kan tyckas konstigt med tanke på att detta de 

facto påverka aktieägarna i störst omfattning. Anledningen till AMN:s handlande kan tänkas 

vara att företag med mycket hög expansionstakt och stort behov av humankapital kan behöva 

omfattande optionsprogram, vilket i sin tur resulterar i stora utspädningseffekter.
91

 

AMN anser även att det är av största vikt att aktieägarna bereds den information som krävs 

för att kunna ta del av vilken inverkan programmet kommer att ha på bolagets framtida resul-

tat. I första hand ska således marknadspriset användas och om detta ej går att inhämta ska man 

använda sig av någon teoretisk prismodell, ex. Black and Scholes
92

. Att företaget tvingas ge 

information om programmet ska inte likställas med att de inte får ge ut teckningsrätter som är 

helt eller delvis subventionerade för att öka deltagandet i ett incitamentsprogram. Förutsätt-

ningen för detta är dock att företaget anser att de positiva effekterna av incitamentsprogram-

met ska ge full täckning åt de utbetalda subventionerna.
93

 

Storleken på tilldelningarna ges också viss betydelse i AMN:s praxis. Man stadgar visserligen 

att AMN inte kan ge någon schablonmässig generell bedömning av hur stor tilldelningen till 
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de personer som ska delta i programmet får vara, men poängterar samtidigt starkt, att detta är 

en viktig fråga och att det är väsentligt att tilldelningen hålls på en rimlig nivå. Huruvida till-

delningen är rimlig ska bedömas av aktieägarna med ledning av bolagets storlek, internation-

ella utbrednings samt konkurrenssituation. Bedömningen bör även ta hänsyn till redan på-

gående incitamentsprogram och deltagarnas övriga omständighet såsom lön och andra an-

ställningsförmåner. AMN poängterar vidare att det är av yttersta vikt att i de fall en emission 

icke blir fulltecknad bör inte tilldelning ske till övriga i högre grad än vad som angivits som 

högsta teckningsbelopp för varje enskild. 

AMN tar även upp frågan om styrelseledamöter kan delta i incitamentsprogram riktade till 

anställda om de själva inte är anställda av bolaget. AMN delar således upp incitamentspro-

gram i två kategorier, en där programmet riktas till VD och andra ledande befattningshavare 

och en där det riktas till styrelseledamöter. Huruvida styrelseledamöter kan delta i incita-

mentsprogram riktade till anställda är en komplicerad fråga och har diskuterats mycket både i 

Sverige och utomlands. Nämndens inställning är dock att detta torde innebära att styrelsele-

damöterna hamnar i en jävsituation som omfattas av ABL 8:23 1st 1p då styrelseledamoten i 

praktiken måste delta i beredningen och ta ansvar över programmet.  

 

Huruvida ABL 8:23 1st 1p avser ett avtal av den nu aktuella punkten ska nu tillmätas viss 

eftertanke. Enligt propositionen till denna paragraf föreligger ej jäv för en styrelseledamot att 

handha frågor om utdelnings storlek.
94

. Detta torde öppna vissa möjligheter för en styrelsele-

damot att delta i program av aktuellt slag. Enligt SOU 1995:44 s 207 torde dock ett sådant 

förhållande resultera i att styrelseledamoten ska anses vara jävig och således inte få förvalta 

ett avtal mellan honom och bolaget om hans egen medverkan i en riktad emission. Denna syn 

delas även av AMN även om rättsläget kan anses en aning oklart.
95

 AMN anser således att 

styrelseledamöter inte ska medverka vid incitamentsprogram för anställda annat än vid syn-

nerliga skäl på grund av den problematiska jävssituation som kan uppkomma samt för att upp-

rätthålla högt förtroende för styrelsen.
96

  

 

Hur är då läget vid incitamentsprogram riktade enbart till styrelseledamöter? I detta fall anser 

AMN att så länge förslaget inte kommer från styrelse och styrelsen icke varit med i bered-

ningen av frågan är det upp till stämman att besluta i frågan. Självfallet ska ett sådant beslut 

fattas med den majoritet som anges i ABL 16:8 då detta förhållande omfattas av dess regle-

ring. Vidare bör inte styrelseledamot som äger aktier i bolaget delta vid stämmobeslutet om 

instiftande av incitamentsprogram för aktuell person.
97

  

4.5.3 Syntetiska optioner 

Skillnaden mellan syntetiska optioner och de tidigare nämnda optionsprogrammen är att syn-

tetiska optioner delas ut i kontanter baserade på en underliggande akties värdestegring. Detta 

resulterar i att ingen utspädning av aktieägarnas aktieinnehav sker eftersom ingen nyemission 

krävs. Enligt ABL 8:23a stadgas att bolagsstämman ska besluta om ”arvode och annan ersätt-

                                                           
94

 Prop 1975:103, s. 379 
95

 AMN 2002:1  
96

 AMN 2002:1 
97

 AMN 2002:1 



28 
 

ning för styrelseuppdrag”. Frågan vi får ställa oss blir således vad som avses med annan er-

sättning. Detta står att finna i propositionen till ABL, där kan man läsa att med annan ersätt-

ning för styrelseuppdrag inryms all ersättning som en styrelseledamot uppbär i sin egenskap 

av styrelseledamot.
98

 Då det i detta fall inte är fråga om någon ersättning som ska utgå i form 

av aktier eller värdepapper blir ABL 16 kap inte tillämpbar vilket resulterar i att beslutet kan 

fattas med enkel majoritet utan beaktande av ABL 16 kap beslutsparagrafer.
99

 I många fall 

väljer dock företaget att förvärva de aktierna som ska ligga som underliggande värde i en syn-

tetisk option då det annars skulle kunna resultera i en väldigt stor kostnad för företaget vid 

omfattande värdestegring för aktien.
100

 Det finns inte någon specifik civilrättslig lagsstiftning 

som reglerar fallet med syntetiska optioner, man får istället förlita sig på reglerna om värdeö-

verföring från bolaget.
101

 Vanligen utformas optionen som ett värdepapper, men då det är ett 

oreglerat instrument finns inga krav på detta. 

 

Det är även av vikt att beakta möjligheten att utfärdandet av syntetiska optioner, utan krav på 

premiebetalning av arbetstagaren, skulle kunna klassas som en vederlagsfri utbetalning till 

tredje man. För att undvika detta måste bolaget således antingen begära att arbetstagaren er-

lägger en marknadsmässig premie eller att bolaget anser sig kunna bli kompenserade genom 

hårdare arbete från den anställdas sida. Om den erlagda premien är lägre än marknadsvärdet 

eller optionsprogrammet ej är villkorat med ett krav på en viss längd på anställning, kan pro-

grammet beaktas som en förtäckt vinstutdelning. Detta på grund av att det i ett sådant fall fö-

religger en omfattande skillnad i värdet på prestationerna parterna emellan.
102

 Reglerna som 

brukar åsyftas, när man talar om förtäckt vinstutdelning, är ABL 17:1 1st 4p, där stadgas att 

annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärs-

mässig karaktär för bolaget ska ses som värdeöverförning.  

 

Vad som ska anses med värdeöverförning måste således tas i beaktande. Enligt prop. 

2004/05:85 ska denna fråga avgöras med iakttagande av i första hand objektiva kriterier och 

då i första hand förekommandet av värdediskrepans
103

 mellan parternas prestationer.
104

  

Det får då anses klarlagt att en situation där arbetsgivarens prestation vida överstiger arbetsgi-

varens inte kan anses förenlig med ABL 17:1. Huruvida detta omfattar syntetiska optioner får 

således avgöras från fall till fall med beaktande av respektive parts prestation. Huvudregeln 

torde dock vara att detta inte är ett hinder som påverkar syntetiska optioner av ordinär karak-

tär. Av vikt är även huruvida utfärdandet bedöms som löneförmån med medföljande skatte-

konsekvenser då det i detta fall icke torde falla inom begreppet värdeöverförning.
105

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns någon direkt tillämplig civilrättslig lagstift-

ning som omfattar denna typ av option, utan det som blir aktuellt att beakta i en lagteknisk 
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synvinkel är endast de regler som uppställs om kompetensfördelning samt nyss förda resone-

mang om värmeöverföring. Det är dock högst troligt att program som grundar sig i syntetiska 

optioner ändock kommer att hänföras till styrelsen då de i de allra flesta fall innebär en bety-

dande ekonomisk risk för företaget samt strategiska överväganden. Självfallet har styrelsen att 

beakta likhetsprincipen samt generalklausulen vid program av detta slag.
106 

Aktiemarknadsnämndens praxis.  

Även denna typ av program har i många fall resulterat i uttalanden av AMN. Det grundläg-

gande även i detta fall är AMN 2002:1 som sammanfattar nämndens ståndpunkt i frågan. I 

detta uttalande meddelar nämnden sin ståndpunkt vad gäller beslutsfattande, kostnader, till-

delningens storlek samt deltagande av styrelseledamöter.  

Nämnden anser att beslut av syntetiska optionsprogram ska fattas av styrelsen då ABL 16 inte 

är tillämplig, det står inte heller i strid med god sed att sådana beslut fattas av styrelsen. 

Nämnden betonar dock att om programmet på grund av dess storlek kan innebära en väsentlig 

påverkan på bolagets ekonomi bör beslutet istället fattas av bolagsstämman. Om beslut fattas 

av styrelsen är denna garant för att programmet i fråga om kostnader och tilldelning är utfor-

mat på så sätt att detta står i aktieägarnas intresse.
107

 Vidare framhåller nämnden att options-

program av detta slag ofta innebär att bolaget vill begränsa sin riskexponering, i de fall en 

sådan begränsning görs med hjälp av återköp av aktier ska ABL 16s regler tas i beaktning och 

beslutet ska fattas av stämman med 9/10 majoritet.
108

 

Vad gäller optionsprogrammets kostnader framhåller nämnden risken med att den nu aktuella 

typen av option kontant avräknas och således kan innebära stora kostnader för bolaget varpå 

det är av mycket stor vikt att aktieägarna informeras om hur stora kostnader programmet kan 

komma att innebära vid olika framtida kursutveckling på aktierna.  Det är även viktigt att in-

formation om åtgärder för att minska bolagets risk når aktieägarna. Angående tilldelningens 

storlek samt deltagandet av styrelseledamöter gäller samma regler som vid teckningsoption-

er.
109

 

 

4.6 EU-rekommendationer gällande utbetalningar till ledande befattnings-

havare 
EU kommissionen har under den senaste tioårsperioden utkommit med flera rekommendat-

ioner för hur företagen i medlemsstaterna ska agera för att främja lämplig ordning för ersätt-

ning till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag. Viktigt att komma ihåg är just att 

dessa bara är rekommendationer och därför inte tvingande, även om de flesta medlemsstaterna 

väljer att följa europakonventionens rekommendationer. De viktigaste rekommendationerna 

för vårt område är 2004/913/EG, 2005/162/EG samt 2009/385/EG. Samtliga dessa bygger 

vidare på den föregående varpå en grundlig genomgång krävs för att finna gällande rekom-

mendationer. De viktigaste rekommendationerna för vårt område är följande: 
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- Angående aktier, optioner och andra rättigheter, som baseras på det underliggande ak-

tievärdet, anser europakonventionen att dessa icke bör förvärvas slutgiltigt förrän 

minst tre år efter att de tilldelats. Man stadgar även att utfallet av dessa transaktioner 

bör vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier. Dessutom bör de ledande 

befattningshavarna som medverkat i sådana program behålla ett antal aktier så länge 

denne innehar sitt uppdrag. Storleken på denna post bör uppgå till ex dubbla värdet av 

fasta och rörliga ersättningar för ett år.
110

 

 

- Varje börsnoterat företag bör offentliggöra en förklaring om företagets ersättningspo-

licy, denna ersättningsförklaring bör antingen ingå i en separat rapport eller i årsredo-

visningen. Förklaringen ska vara tydlig och lättläst.
111

 Förklaringen ska innehålla före-

tagets policy för ersättning till ledande befattningshavare för verksamhetsåret och 

kommande år. Ersättningsförklaringen bör omfatta en förklaring av rörlig och fast er-

sättning för befattningshavare, information om rättigheter som ligger till grund för 

aktieoptioner, aktier eller variabla komponenter. Tillräcklig information om koppling-

en mellan ersättning och resultat, motivering till eventuella bonussystem och andra 

förmåner utöver kontant ersättning, en förklaring och sammanfattning av villkoren för 

de företagsinterna styrelseledamöterna innehållande varaktighet, avgångsvederlag och 

annan relevant information. Förklaringen bör även innehålla information om hur de 

resultatkriterier som valts ut påverkar företagets långsiktiga intressen, en förklaring till 

metoden som används för att avgöra om resultatkriterierna är uppfyllda, tillräcklig in-

formation om när aktiebaserade ersättningar slutligen förvärvas samt tillräckliga upp-

gifter om policyn för hur länge aktierna ska innehas efter förvärvet.
112

 

 

- Vad gäller aktieägarnas röster stadgas att frågor rörande ersättning till ledande befatt-

ningshavare bör tas upp som en punkt på bolagsstämman vidare stadgas att institution-

ella ägare bör uppmuntras att deltaga vid beslut i frågor av denna karaktär samt att ak-

tieägarna bör informeras i god tid innan stämman om detaljerna i sådant program. Om-

röstningen på bolagstämman kan vara antingen beslutande eller vägledande.
113

 

Detta kan sägas vara huvuddragen av den europeiska ståndpunkten på området och som vi 

kan se så är många av rekommendationerna lika de som finns i koden vilket förefaller natur-

ligt då det är i huvudsak på detta vis som Sverige valt att införa EU-rekommendationerna.  

5 Framtida rättsutveckling 
Vid författandet av detta arbete har hänsyn tagits till gällande rätt samt den praxis och sed-

vänja som anses finnas på området. Att ta i beaktande är också det faktum att förändring kan 

vara aktuell inom rättsområdet då utredningen SOU 2009:34 om förenklingar i aktiebolagsla-

gen ännu inte färdigbehandlats av riksdagen. Således kommer en kort genomgång av de 
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ståndpunkter som framhålls i denna utredning att göras då detta anses som relevant inför 

kommande diskussion. Den del som för oss är intressant i utredningen finner vi under kapitel 

14 om ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag.  

Då rättsläget får anses utrett genom denna uppsats är för oss endast avsnitten 8,9 och 10 av 

intresse då dessa behandlar synen på en möjlig förändring inom rättsområdet.  

 

I 8 kap listas fördelar med lagstiftning kontra fördelar med självreglering de åsikter som ställs 

upp är följande.  

Lagreglering Självreglering 

+ Bestämmelserna får tyngd och auktoritet då de är 

fattade av regering och riksdag. 

 

+Större rättssäkerhet förutsägbarhet då lagreglerna 

tillämpas av domstolar och förvaltningsmyndigheter. 

 

+Lagregler omfattar alla medborgare och företags om i 

lagstiftningen utpekas som målgrupp. 

+Anger en miniminivå som alla måste leva upp till och 

påverkar på detta sätt normbildningen och värderingar-

na. 

 

-Tidskrävande beslutsprocess, tar lång tid att anpassa 

lagarna efter nya förutsättningar. 

 

-Rättssäkerheten ställer höga beviskrav vid prövning av 

brott mot regler. 

 

-Är heltäckande vilket kan vara onödigt då reglerna är 

avsedda för vissa speciella situationer. 

 

-Lagregleringen anger en miniminivå vilket kan ledda 

till en allt för låg normnivå samt att detta kan leda till 

uppfattningen att allt som inte är uttryckligen förbjudet 

är tillåtet. 

+Besluten är i allmänhet snabbare och regleringen kan 

således anpassas efter gällande förhållande. 

 

+Högre flexibilitet då avsteg kan göras när det bedöms 

som motiverat och lämpligt. 

 

+Bolagets kostnader kan bli lägre då de slipper admini-

strera saker som inte hänförs till bolagets struktur och 

verksamhet. 

+På grund av hög flexibilitet kan utformningen ske med 

högre ambitioner. 

 

+Självreglering utarbetas och genomförs av dem som är 

mest berörda av regleringen vilket resulterar i att den 

redan från början är väl förankrad. 

 

+Efterlevnaden kan bli hög då rekommendationer ofta 

tillkommer i näringslivets eget intresse att slippa lag-

stiftning eller öka förtroendet på den egna marknaden.  

 

-Då självreglering utarbetas av de närmast berörda kan 

de leda till sämre legitimitet hos allmänheten 

 

-Ofta svagare än lag då det gäller övervakning och 

sanktioner 

 

-Kan bli svag och passiv om det inte finns ett stort yttre 

opinionstryck eller hot om lagstiftning.  
114

 

Utredningen framhåller att det redan i betänkandet Näringslivet och förtroendet (SOU 

2004:47) framkom ett stort motstånd mot lagreglering och olika remissinstanser menade att 

man till att börja med skulle se vilken effekt Svensk kod för bolagsstyrning hade på området. 

Den dåvarande regeringen hävdade dock i likhet med förtroendekommissionen att lagregler 

var nödvändiga, de betonade dock vikten av att dessa skulle samverka med självregleringen. 

Även lagutskottet delade denna syn och resultatet blev att vi fick den reglering som är gäl-

lande idag. Lagutskottet såg också självreglering som en viktig aspekt för att upprätthålla god 

sed på värdepappersmarknaden men framhöll att avsaknaden av en nämnd som kunde pröva 

avvikelser mot koden utgjorde ett stort problem
115
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Vad kommer man fram till i SOU 2009:34? 

Slutsatsen av utredningen är ett förslag att bestämmelserna för beslutsordningen för ersättning 

till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag, ABL 16, samt utvidgade regler angående 

redovisning om lön till ledande befattningshavare ska upphöra att gälla, då frågan istället har 

övertagits av självregleringen. Bakgrunden till denna ståndpunkt är att den kritik som fram-

fördes redan vid införandet av regleringen i lagen, på många ställen fortfarande är av stor vikt 

samt att den så kallade Koden nu i realiteten fungerar som lagstiftning och ställer upp samma 

krav som lagen om inte strängare.
116

 Argumenten om att koden inte har någon reell rättskraft 

är i sig riktiga, men blir i praktiken verkningslösa då ett företag som väljer att bryta mot ko-

den inte längre kan bedriva sin verksamhet på en marknad i och med noteringsavtalet och den 

”makt” som detta avtal har. Näringslivet anser också att det är av yttersta vikt att behålla ett 

högt förtroende på marknaden vilket kommer resultera i att en stark Kod för god sed upprätt-

hålls. Detta och hotet om ytterligare lagstiftning får anses frambringa den grad av påtryckning 

som krävs för att behålla ett strängt regelverk.
117
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6 Diskussion 
Rättsområdet får även efter denna analys ses som relativt oklart. Den utredning som gjorts av 

gällande rätt får anses ha frambringat slutsatsen att lagstiftarna står i något av ett vägskäl där 

man antingen ska lämna över hela regleringen till självreglering eller göra lagstiftningen vi-

dare för att täcka in många situationer som den idag missar. Som framgått av arbetet finns det 

incitamentsprogram som i stort sett lämnas helt utan reglering från lagstiftarens sida. Självre-

gleringen gör idag sitt bästa för att täcka upp de områden som inte finns reglerade i lag och 

detta märks även i uttalanden från AMN, som många gånger kommenterat just sådana situat-

ioner där lagen inte är tillämpbar.  

 

Att aktierelaterade incitamentsprogram kommit för att stanna är det ingen som tvivlar på och 

även lagstiftaren har med nya ABL gjort det enklare för denna typ av program genom att till 

exempel tillåta teckningsoptioner utan att dessa grundar sig på ett skuldebrev. Den generella 

känslan är dock att lagstiftningen inte hänger med i tempot och detta visar sig genom att lag-

stiftningen endast uppkommit som en konsekvens av olika händelser, exempelvis Leo-affären. 

De frågor som jag tycker förtjänar en extra genomgång här i diskussionen på grund av dess 

komplexa art är huruvida lagreglering eller självreglering ska råda på marknaden, om minori-

tetsägarna fått för mycket makt, huruvida en förändring av generalklausulen kan täcka upp för 

att avskaffa ABL 16 kap samt återköp av aktier.  

6.1 Lagreglering eller självreglering?  
Som framhållits i utredning SOU 2009:34 var motståndet mot lagstiftning väldigt starkt hos 

marknaden redan vid instiftandet av de nya lagreglerna. Frågan blir då vilket syfte reglerna 

har i praktiken. Den totala avsaknaden av praxis från domstolarna i ämnet torde innebära an-

tingen att företagen är väldigt laglydiga och inte bryter mot lagen eller att dessa problem de 

facto tas om hand av marknaden själva. Som framgått av detta arbete är självregleringen i alla 

relevanta fall minst lika hård som lagstiftningen och då det torde vara praktiskt omöjligt för 

ett publikt aktiebolag att bryta mot dessa bestämmelser utan att sanktioner riktas mot dem 

antingen från marknaden själva eller från Stockholmsbörsen disciplinnämnd blir frågan i vil-

ken utsträckning lagen tjänar något syfte. 

 

Hela det aktuella ämnesområdet bygger på att allmänheten måste ha ett gott förtroende för 

marknaden och frigöra kapital åt företagen. Detta torde vara väldigt starka skäl för att självre-

gleringen i praktiken kommer att upprätthålla en väldigt stark reglering på marknaden. Lag-

reglerna som de är utformade i nuläget täcker dessutom in en väldigt liten del av de situation-

er som diskuterats i denna uppsats. Anledningen till detta tros vara att det är väldigt svårt att 

lagstifta mot de aktuella åtgärderna utan att frånta aktiebolaget dess möjlighet att fungera som 

bolagsform. Det är nämligen svårt att genom lag förbjuda aktuella typer av transaktioner utan 

att med detta träffa situationer som måste få existera. Istället används lagregler som i sitt utfö-

rande är tänkta att användas för andra situationer än vad som nu är fallet vilket skapar viss 

osäkerhet om tillämpningen.  
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En konsekvens av att regleringen ser ut som idag är, att eftersom självregleringen ställer upp 

hårdare regler än lagreglerna kan dessa bli verkningslösa. Ett exempel på detta kan ställas 

upp: Vi antar att en ägare överlåter ett företag till sin myndige son, då krävs det inte 9/10 ma-

joritet för detta. . Exakt detta förhållande diskuterades tidigare gällande AMN 2008:6 under 

avsnitt 4.5.1. Som vi konstaterade tidigare under avsnitt 4.3.1 räknades ju endast omyndiga 

barn in i ABL 16 kap. Vilket innebär att en transaktion enligt ovan är förenlig med lagen. Om 

vi däremot ser på vad koden ställer upp för regler om detta skulle det kunna ses som ett up-

penbart försök att kringgå reglerna om 9/10 majoritet och således strida mot god sed. Vilket 

också var AMN åsikt i 2008:6. Att i detta fall försöka utdöma någon form av sanktion vilket 

troligen skulle bli Stockholmsbörsen disciplinnämnds ansvar kan tyckas omöjligt. Då man 

ställs inför frågan om något som är lagligt ska anses som icke god sed blir situationen kom-

plex och sanktionerna lindras troligen av att lagen ställer upp lindrigare regler 

Det faktum att man på ett så enkelt sätt som ovan kan kringgå lagens strängare straff är själv-

fallet inte bra, man måste därför fråga sig om det inte vore bättre att ge den normbildande 

makten till antingen lagstiftaren eller självregleringen. Att de två, som det nu är, väger olika 

tungt och belönar den som är flitig nog att kringgå lagens regler genom att ge denne mildare 

påföljder kan varken anses vara meningen eller önskvärt.  

 

Att istället lämna över hela ansvaret till endera torde vara ett bättre alternativ då denne får 

hela regleringsbördan och således kan göra en bedömning som berör alla parter på samma vis. 

Om regleringen i denna fråga ska lämnas helt till självregleringen måste dock sanktionsmöj-

ligheterna ses över. Visserligen är det i praktiken omöjligt för ett företag att fortsätta sin verk-

samhet utan att följa god sed på aktiemarknaden. Dock utfaller dessa sanktioner efter att ska-

dan redan är skedd och någon reell rätt att i efterhand utdöma sanktioner finns inte tillgänglig 

för självregleringen. 

 

En annan situation som kan vara värd att beakta, är styrelsens möjlighet att ställa ultimatum 

till ägarna då lagstiftningen ser ut som i nuläget. Eftersom det krävs olika majoriteter vid olika 

typer av incitamentsprogram kan man i alla fall rent teoretiskt se en situation där man ifall 

incitamentsprogram grundat på köpoptioner som kräver 9/10 majoritet inte röstas igenom 

istället hotar med att införa ett dyrare program grundat på syntetiska optioner som endast krä-

ver beslut av styrelsen. Således skulle en översikt av reglerna behöva göras och skillnaden i 

beslutsfattandet jämnas ut för att minska risken att ultimatum likt detta ställs på ägargruppen. 

Likt utredarna i SOU 2009:34 anser jag att självregleringens snabba anpassning och närhet till 

näringslivet passar mycket bättre inom detta rättsområde än lagstiftning som i mångt och 

mycket kan få konsekvenser som inte alls är menade.  

6.2 Minoritetens makt 
En annan fråga man måste ställa sig i kontrast till nyss förda resonemang är hur stor makt 

minoriteten i ett aktiebolag verkligen är berättigade till. Detta är självfallet kopplat till de krav 

som uppställs enligt ABL 16 kap på 9/10 majoritet. Är det rimligt att så lite som 10 % av ak-

tieägarna ska kunna stoppa ett program som övriga 90 % tycker ska genomföras? Det är vis-

serligen fråga om åtgärder som kan komma att frambringa stora kostnader för bolaget, ändock 
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kan man tycka att 90 % är ett väldigt strängt majoritetskrav för ett beslut av företagsekono-

misk karaktär. Rent teoretiskt och troligen även i praktiken kan det finnas minoriteter som 

istället för företagets bästa ser till sin egen kortsiktiga ekonomiska situation och således kan 

stoppa beslut av denna typ. Att ge en minoritet en sådan makt kan tyckas strida mot aktiebo-

lagets grundläggande karaktär.  Mer rimligt kan tyckas vara att återgå till 2/3 majoritet för 

beslut av denna karaktär och istället låta minoriteten bevisa att beslutet är otillbörligt enligt 

ABL 7:47 för att motverka beslut som skulle vara av negativ karaktär för bolaget. Att de in-

stitutioner som upprätthåller självregleringen ställer generellt hårdare krav än vad som krävs 

enligt ABL 16 kap kan eventuellt tolkas som att marknaden tycker att ett beslut av denna ka-

raktär ska kräva 9/10 majoritet. Huruvida detta är korrekt återstår att se vid en eventuell avre-

glering av ABL 16 kap. Även efter en sådan förändring är det nämligen av yttersta vikt för 

marknaden att vidhålla ett högt förtroende hos allmänheten och även minoriteter måste såle-

des få det skydd som krävs för att motverka missbruk.  

6.3 Förändring av Generalklausulen? 
Förutsatt att regleringen runt incitamentsprogram ändras och ABL 16 kap slopas kommer 

detta innebära att Generalklausulen får en mycket viktigare roll som skydd för minoriteter i 

aktiebolag. Denna kommer då att spela en viktigare roll för minoritetens möjlighet att göra sig 

hörd i företaget. Ett problem med generalklausulen gick vi igenom under 4.3.1, då vi konsta-

terade att begreppet otillbörligt saknar någon klar betydelse på detta rättsområde. Detta skulle 

självfallet behöva preciseras, antingen genom praxis eller via ett förtydligande av lagen med 

klargörande i förarbetena. Problemet med att överlämna detta till praxis är att väldigt få, om 

ens några fall, går till domstolarna inom detta område, på grund av den omvälvande självre-

glering som existerar. Således vore ett bättre alternativ att på annat sätt förtydliga begreppet. 

Detta visar ännu en gång på svårigheten med lagstiftning på ett område som förändras i så hög 

takt som värdepappersmarknaden.  

6.4 Återköp av egna aktier 
Denna fråga är en av dem som jag anser vara mest problematisk inom rättsområdet. Inte för 

att reglerna angående återköp är oklara, utan för att det saknas en tydlig lagteknisk koppling 

mellan instiftandet av optionsprogram, återköp av aktier och en senare emission av aktierna. 

Detta kan leda till att företag i många fall hamnar i en situation där de gör stora förluster för 

att besluten inte fattas i samband med varandra men det öppnar även en möjlighet till miss-

bruk, nämligen att utge optioner och senare inte rösta igenom detta i stämman med 9/10 majo-

ritet, som jag förklarar närmare under 4.6.1. Det enda rätta i detta sammanhang borde vara att 

reglera denna fråga så att det finns någon form av anknytning mellan reglerna. Mest logiskt 

torde vara att beslutet ska fattas i samband med instiftandet av ett optionsprogram och ett så-

dant beslut då ska fattas med 9/10 majoritet, detta borde uttryckligen framgå av lagstiftningen. 

I varken förarbeten, praxis eller doktrin finns någon ledning i frågan varför det är viktigt att 

utreda vad som gäller och inte lämna över ansvaret till företagen. Att detta problem uppstår 

får anses vara en följd av att lagstiftningen tillkommit över långt tid och hållits relativt gene-

rell dvs. inte är specificerad för att reglera situationen med incitamentsprogram, utan tillkom 

för att förhindra riktade emissioner till närstående.  
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6.5 Avslutande ord 
 Avslutningsvis kan sägas att oavsett hur man väljer att reglera detta rättsområde är det viktigt 

att klargöra vad som gäller och uppnå en reglering som de facto är specificerad för incita-

mentsprogram och inte endast tillämpbar på enstaka delar av programmet. Även om de teore-

tiska luckor som framkommit i denna uppsats i praktiken inte utgör något större bekymmer, 

då företagen inte bryter mot god sed på marknaden, är det viktigt att klargöra vad som ska 

anses vara gällande rätt. Att ha en lagstiftning som på många sätt försvagar självregleringens 

regler kan knappast anses vara ändamålsenligt. Eftersom incitamentsprogram troligen kom-

mer att öka i omfattning är det viktigt att åtgärda de luckor som finns för att inte sätta sig i en 

situation som är ohanterlig i framtiden. 
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