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 Sammanfattning 
 

  

SAMMANFATTNING

Populariteten för optionsprogram som belöningssystem har ökat de senaste åren. 
Företags allmänna åsikt är att optionsprogram är det främsta alternativet om de vill öka 
prestationen och motivationen hos nyckelpersoner men även ökad riskbenägenhet är en 
viktig aspekt. Litteraturen visar dock att åsikterna kring optionsprogram som 
belöningssystem till anställda skiljer sig åt. Problematiken ligger främst i om 
optionsprogram får den effekt som företagen eftersträvar. Syftet med denna uppsats är 
att identifiera motiv för tillämpning av optionsprogram som belöningssystem samt 
undersöka målöverensstämmelse mellan avsedd effekt och verkan av optionsprogram 
som belöningssystem. För att besvara syftet genomförde vi en kvalitativ studie av två 
företag. Vi intervjuade den ansvarige för optionsprogrammen samt tre 
optionsmottagare i vardera företag. 
 
Vår studie visar att företagen använder optionsprogram som belöning för att reducera 
principalagentproblemet samt motivera de anställda och få dem att prestera bättre. 
Slutsatsen vi anser rimlig att dra är att företagen inte har uppnått målöverensstämmelse 
mellan avsedd effekt och verkan. Optionsmottagarna har inte blivit motiverade, inte 
presterat bättre eller ökat riskbenägenheten. Genom analysen ser vi att dessa faktorer 
har en koppling till optionsmottagarnas förmåga att påverka aktiekursen. 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

  

ABSTRACT 
 
The use of options as an incentive program has increased during the last few years. 
Companies’ general opinion is that options as an incentive program is the best 
alternative if they want to improve the key employees’ performance and motivation. It 
also increases the inclination to take risks.  Prior research shows that the opinions about 
options as an incentive program to employees differ. The problem is mainly if the 
program has the effects that the companies strive for. The purpose of this essay was to 
identify the motives for the use of options as an incentive program as well as to 
investigate the goal congruence between cause and effect. For this purpose, we carried 
out a qualitative study of two companies. We interviewed the person responsible for the 
programs and three employees that have received options as an incentive program in 
each company.  
 
Our essay shows that companies use options as an incentive program to reduce the 
“principal-agency-problem“ as well as to motivate and get the employees to perform 
better. Conclusions that seem reasonable are that the companies have not achieved goal 
congruence between cause and effect. The receivers have not become more motivated, 
performed better or increased the inclination to take risks. On the basis of the analysis 
we see that these factors are connected to the option receivers’ ability to affect the share 
price. 
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel ger vi en bakgrund och problemdiskussion som behandlar 
optionsprogram som belöningssystem. De mynnar sedan ut i vårt syfte som ligger till 
grund för teorikapitlet och uppsatsens fortsatta disposition. 
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Konkurrensen blir allt hårdare för många företag, en viktig framgångsfaktor är då 
personalen och dess kompetens. För att överleva på marknaden krävs att företagen 
lyckas locka till sig, behålla och motivera sin personal, främst nyckelpersoner inom 
företaget. För att förstå motivation i arbetet bör en analys ske av sambandet mellan 
individens behov, tillgängliga belöningar och arbetstillfredssällelse. Vid en sådan 
analys kan bland annat Maslows motivationsteori användas. (Jonsson, 1992) Enligt 
Maslow hänger motivation intimt samman med människans behov, som ger denne 
drifter, vilket i sin tur resulterar i motivation. Pengar kan vara en motivationskälla men 
även ett prestationsmått, pengar kan då motivera utan gräns. (Grove, 1984) Gemensamt 
för de olika motivationsteorierna är att de utgår från att människan går till arbetet för att 
tillgodose psykologiska och sociala behov. De anställda fortsätter arbeta på grund av 
den arbetstillfredsställelse det ger och de belöningar de erhåller. (Jonsson, 1992)  
 
Det finns främst två sätt för en anställd att tjäna pengar, genom lön men även genom 
olika belönings- och bonussystem. För fem år sedan hade tio procent av svenska bolag 
någon form av belöningssystem för sina medarbetare. Trenden har ökat och 
motsvarande siffra var år 2002 drygt sjuttio procent (Belöningssystem, 2002). Den 
främsta anledningen till att företag ger belöningar är att motivera de anställda till bättre 
prestationer. För att belöningen ska medföra positiva effekter för företaget ska det som 
belönas överensstämma med företagets mål, företaget vill uppnå målöverensstämmelse. 
(Anthony & Govindarajan, 2001)  
 
I organisationer är pengar i handen en utbredd generaliserande motivationsfaktor. Detta 
på grund av att pengar kan bytas ut mot nästan alla varor, tjänster och privilegier. 
(Luthans & Stajkovic, 2001) Pengar bör ingå i belöningen, men även andra faktorer bör 
beaktas. Enbart pengar behåller inte nyckelpersonerna i företaget. Nyckelpersoner är de 
företagen ska tillvarata med hjälp av belöningssystem, utan dem överlever inte 
företaget. Företagen bör identifiera och tillfredställa deras behov och förstå att deras 
prestationer inte ska belönas som övrig personal. (Perry, 2001) 
 
Det finns många alternativa belöningssystem, ett är optionsprogram. Ett betydande 
antal noterade bolag har gett de anställda eller vissa anställda, till exempel 
företagsledningen, optioner (Hansson, 2001). En option är en rättighet som ger 
innehavaren rätt att köpa eller sälja aktier till ett förutbestämt pris (lösenpris) vid ett i 
förväg angivet tillfälle (Veres & Jacobsson, 1989). Det finns olika typer av 
optionsprogram till anställda i Sverige. De vanligaste som förekommer är köpoptioner, 
teckningsoptioner, personaloptioner (stock options) och syntetiska optioner (Rutberg & 
Rutberg, 1998).  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Veckans Affärer (Belöningssystem, 2002) har granskat företag som använder 
optionsprogram och majoriteten av dem har kopplat sina optionsprogram enbart till 
aktiekursen. I några fall är lösenpriset (priset den anställde betalar för aktien) 
densamma som aktiepriset när optionen utfärdades. Majoriteten av bolagen har satt 
lösenpriset något högre, oftast tio procent över nuvarande aktiepriser. Detta kan 
resultera i att även om det inte blir någon kraftig ökning på börsen kan 
optionsprogrammen bli värda mycket pengar. Övergenerösa program kan leda till att 
ledande befattningshavare i företag erhåller miljonbelopp för medelmåttiga 
prestationer. Ett annat utfall kan vara att aktiekursen rasar och då blir optionerna 
värdelösa, den anställde förlorar ingenting men har gått miste om belöningen.  
 
Aktiemarknadens stigning under 90-talet ledde till att optioner kunde stiga i värde utan 
ansträngning från optionsinnehavaren (Johnson, 1999). Många nyckelpersoner ökade 
sin förmögenhet med hjälp av optioner. Exempelvis var Jack Welch´s optioner på 
grund av detta värda mer än 260 miljoner dollar 1999. Michael Eisner på Walt Disney 
erhöll 569, 8 miljoner dollar för sina optioner som han haft i nio år. Han är den mest 
välbetalda verkställande direktören i historien. (Hall, 2000)  
 
Många företag spelar inte med tillräckligt öppna kort kring utformningen av sina 
optionsprogram. Det är svårt att få grepp om hur stor ersättningen egentligen blir i form 
av utgivna optioner. (Belöningssystem, 2002) 
 
Aktieägare har kritiserat att ledande befattningshavare har tjänat stora belopp på 
optioner som de inte förtjänar och de får stå för kostnaden för optionerna (Johnson, 
1999). Ett exempel på detta är teckningsoptioner som ger en utspädningen av ägandet. 
När optionerna löses in ges fler aktier ut, därmed tunnas värdet ut av varje enskild 
aktie. (Hansson, 2001) 
 
Avsikten med optioner är att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. En del 
företag ger samtliga anställda möjlighet att ta del av de värden som skapas för 
aktieägarna genom att erbjuda dem optioner. (Hansson, 2001) Ett problem att ge 
vanliga anställda optioner är att de inte alltid har förmågan att betala skatten på 
förmånsvärdet utan att realisera optionen (Rutberg & Rutberg, 1998). 
 
Populariteten för optionsprogram som belöningssystem har ökat de senaste åren. 
Trenden indikerar att den generella åsikten är att optioner är det främsta alternativet om 
företaget vill öka prestationen hos nyckelpersoner. (Kreizberg, Tziner & Weisberg, 
2002) Grunden till optionsprogrammens uppkomst är enligt Griswold (2002) att en 
individ kan komma in i företaget och genom sin förmåga och insats förbättra ett 
företags affärer så att dess aktier ökar i värde. Det har inträffat att en individ lyckats 
påverka värdet på aktien, dock är detta ovanligt. De flesta optioners värde är mer 
beroende av hur det generellt går för företaget än den ansträngning som en individ eller 
en grupp individer lägger ned på sitt arbete.  
 
Befattningshavare berättar att de blir generöst belönade trots svaga prestationer. 
Företag kan välja att belöna samtliga ledande befattningshavare och på så sätt kan alla 
befattningshavarna erhålla optioner utan hänsyn till hur mycket var och en presterar. 
(Hall, 2000) Det finns inte några starka empiriska bevis som stödjer åsikten att en 
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individ presterar bättre efter erhållning av optioner (Kreizberg, et al, 2002). Hall (2000) 
framför att optioner ska knyta belöningen till prestationen för att försäkra att 
befattningshavare får utdelning när företaget är framgångsrikt men inte vid nedgång. 
När aktiekursen stiger ökar optionerna i värde och när aktiekursen sjunker minskar 
optionerna i värde. Kreizberg et al (2002) skriver att aktiekursen inte enbart påverkas 
av företagets resultat. Författarna menar att aktiekursen reflekterar marknadens 
förväntningar. Ett exempel på detta är om ett företag under flera år haft ett dåligt 
resultat kan det leda till förväntningar om att företaget i närmaste framtiden kommer att 
bli uppköpt. Förväntningarna om detta kan medföra att aktiekursen stiger. Genom detta 
får befattningshavare utdelning även vid nedgång. 
 
Möjligheten till ägarskap genom optioner uppmuntrar mottagaren att ta risker som 
hjälper företaget och som ökar värdet på aktierna, det är i alla fall tanken. Anställda är 
däremot inte lika intresserade att ta riskerna företaget hoppas på. De menar att om de 
tar fel beslut kan deras anställning riskeras (Brandes, Dharwadkar & Lemesis, 2003).  
 
Trots att anställda inte äger en del av företaget anser många att företaget är ”deras”. De 
vill få ta del av vinsten och känna större samhörighet med aktieägarna. Detta anses som 
ett argument för optioner som belöningssystem. Företag behöver å andra sidan inte 
utfärda optioner till de anställda. Anställda kan köpa aktier som finns på marknaden om 
de vill vara en del av företaget och ta del av dess vinst. (Griswold, 2002) 
 
Optioner kan leda till minskad motivation eftersom värdet på optionerna inte styrs av 
den anställde (Kreizberg, et al, 2002). Motivationen kan även minska om 
belöningssystemet, det vill säga optionsprogrammet, inte uppfattas som rättvist. För att 
individen ska bli tillfredställd i sitt arbete måste individen uppleva att det råder balans 
mellan vad denne presterar och vad denne får ut i belöningar i förhållande till andra 
anställda. De som är duktiga och som skapar ett överskott för företaget ska även få ta 
del av det. (Robbins, 2001)  
 
Som visats i problemdiskussionen ovan finns det för- och motargument till användning 
av optionsprogram som belöningssystem. Optionsprogram som belöningssystem i 
företag har ökat de senaste åren (Kreizberg, et al, 2002). Varför väljer företag att 
använda sig av optioner för att belöna sin personal? Hur ser de anställda som erbjudits 
optioner på detta belöningssystem? Har optioner fått den effekt som företaget 
eftersträvar? 
 
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med denna C-uppsats är att identifiera motiv för tillämpning av optionsprogram 
som belöningssystem samt undersöka målöverensstämmelse mellan avsedd effekt och 
verkan av optionsprogram som belöningssystem. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att endast rikta in oss på optionsprogram som består av teckningsoptioner 
och personaloptioner. Vår studie berör endast anställda som erhållit optioner som 
belöning.  



Metod 
 

4  

2 METOD 
 
I detta kapitel redogörs den metod som legat till grund för uppsatsen. Vi kommer att 
behandla forskningsansats, undersökningsansats, val av fallstudieobjekt, 
datainsamlingsmetod, genomförande av analys samt metodproblem.  
 
 
2.1  Forskningsansats 
 
Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar, positivism och hermeneutik. 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, hermeneutiken är däremot utpräglat 
humanistisk till sin inriktning. Positivisterna tror på absolut kunskap, medan en 
hermeneutiker, ofta har mer förståelse för relativistiska tankegångar. Hermeneutiker till 
skillnad från en positivist, anser att det är subjektet eller individen som är 
utgångspunkten för förståelsen. Med detta menas att hermeneutikerna i sin forskning 
försöker förstå en annan persons handlingar. Språk och dialog mellan människor får i 
denna skolbildning en central roll. (Thurén, 1991) Hermeneutiken utgår från att 
forskaren har en förförståelse som via dialog och tolkning leder till en ny förståelse. I 
jämförelse med positivister som gärna studerar ett objekt bit för bit blir hermeneutikers 
uppgift att försöka förstå helheter och komma till insikt. Hermeneutiken förespråkar 
därför att tolkningar och förståelse måste ske i förhållande till ett sammanhang. (Arbnor 
& Bjerke, 1994) I vår undersökning vill vi genom dialog med ansvariga för 
optionsprogrammet och optionsmottagare erhålla kunskap och förstå fenomen kring 
vårt undersökningsområde. Vår ansats i denna uppsats är således närmare 
hermeneutiken än positivismen. 
 
Vid genomförandet av en undersökning finns det två sätt att dra slutsatser på, induktivt 
och deduktivt. Induktiv metod innebär att slutsatser som dras grundas på empirisk data, 
en teori utvecklas för att förklara fenomenet. Den deduktiva metoden utgår istället från 
befintliga teorier som sedan jämförs med empirin (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2001). Vi valde att utgå från ett deduktivt angreppssätt. Utifrån befintliga teorier och 
vårt syfte utformade vi intervjumallarna som sedan hjälpte oss att skapa ett empiriskt 
material genom intervjuer. Det empiriska materialet analyserades senare med hjälp av 
de propositioner vi ställde upp utifrån olika teorier, därefter kunde vi dra slutsatser.   
 
Det finns kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Kvantitativa undersökningar 
baserar sina slutsatser på data som kan kvantifieras. Kvalitativa undersökningar baserar 
sina slutsatser på ej kvantifierad data såsom attityder, värderingar, föreställningar 
etcetera, så kallad mjukdata. (Lundahl & Skärvad, 1992) Med utgångspunkt från vår 
typ av undersökning kommer vi att använda oss av en kvalitativ undersökning då vi 
bland annat vill utreda optionsmottagares attityd gentemot optionsprogram som 
belöningssystem.  
 
 
2.2  Undersökningsansats 
 
Enligt Yin (1994) finns det fem olika alternativa strategier att använda sig av vid 
undersökning. Dessa är skrivbordsundersökning, experiment, survey, fallstudie och 
historisk fallstudie.  
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Vi anser att den bästa strategin för denna uppsats är fallstudie. Med en fallstudie menas 
en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal fall vilka emellertid studeras 
mera detaljerat och i flera dimensioner (Lundahl & Skärvad, 1992). En nackdel med 
denna metod är att den inte ger utrymme för generaliseringar (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). Vår avsikt var emellertid inte att göra detta utan vi sökte en 
helhetsbild över en specifik situation. Frågor som hur och varför, som är syftet med vår 
uppsats, besvaras bäst med hjälp av fallstudie enligt Yin (1994).  
 
 
2.3 Val av fallstudieobjekt 
 
Eftersom vi har använt oss av en kvalitativ undersökning har vi gjort ett selektivt urval 
av studieobjekt. Om undersökningen inte är kvantitativ finns det inte någon anledning 
att göra urvalet slumpmässigt (Svenning, 2000). Vid urvalet av studieobjekt sökte vi på 
Internet efter företag med optionsprogram till anställda. Sökningen gav många resultat, 
vi fann att många företag använder optionsprogram som belöningssystem.  
 
Vår studie berör två företag. Valet av företag grundar sig i den tidigare kontakt som vi 
haft med företagen i samband med våra universitetsstudier. Då vi redan skapat en 
relation med dessa ansåg vi det rimligt att intervjupersonerna skulle vara mer öppna 
och svara sanningsenligare på våra relativt känsliga frågor. För att få svar på frågorna 
vi sökte valde vi att intervjua den ansvarige för optionsprogrammet på företaget och tre 
anställda som erhållit optioner.  
 
 
2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Datainsamlingen inleddes med en litteraturstudie för att finna befintliga teorier och öka 
våra kunskaper inom ämnesområdet. Därefter genomfördes vår fallstudie av två 
företag. Nedan beskrivs hur vi gick tillväga. 
 
 
2.4.1 Litteraturstudie 
 
Litteratursökning ägde rum i biblioteket vid Luleå Tekniska Universitet, där vi sökte 
litteratur i bibliotekets katalog Lucia samt i den nationella bibliotekskatalogen Libris. 
Vi sökte även vetenskapliga artiklar ur databaserna Ebsco, Econlit och Academic 
Search Elit. Vid sökningen använde vi både svenska och engelska ord. Sökorden vi 
använde var motivation, belöning, belöningssystem, reward, rewardsystem, 
rewardmanagement, optioner, options, optionsprogram, incitamentsprogram, agent och 
agency theory. Många gånger använde vi kombinationer av flera ord, till exempel 
optioner och personal, för att få fram fler artiklar. Andra sökverktyg som vi använde 
var Alta Vista och Google. Antal träffar varierade mycket, allt ifrån 15 000 träffar om 
vi sökte ordet reward i Ebsco till 8 träffar i Lucia. Kombinationer av ord gav färre 
träffar. Det var relativt få artiklar som var relevanta för vår undersökning. Efter 
litteratursökning på biblioteket ansåg vi att vi inte hade erhållit all den information vi 
behövde. Vi åkte därför till stadsbiblioteket i Luleå för att söka mer material till vår 
uppsats, vilket vi fann.   
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2.4.2 Genomförande av fallstudie 
 
Innan vi genomförde vår fallstudie på de två företagen samlade vi information om 
företagen på deras hemsida på Internet. Vi hade två intervjumallar, en för 
optionsprogramsansvarige och en för optionsmottagarna (se Bilaga 1 & Bilaga 2). När 
vi utformade intervjumallarna utgick vi från vårt teorikapitel för att kunna jämföra 
empirin med teorin.  
 
Vi valde att utföra telefonintervjuer beroende på det geografiska avståndet. Företagens 
huvudkontor låg i Stockholm och respondenter arbetade på olika platser i landet. Vårt 
ämnesområde uppfattades som känsligt för bägge företagen och valde därför att vara 
anonyma. Till följd därav kallar vi dem Företag X och Företag Y. Respondenterna 
döptes om i empirikapitlet till Adam, Bertil, Cesar, David, Erik, Fredrik, Gustav och 
Harald. 
 
Vid första kontakten med Företag X blev vi hänvisade till två personer som var 
ansvariga för optionsprogrammet.  Vi kontaktade båda och valde att intervjua den som 
tycktes ha bäst möjlighet och tid att svara på våra frågor. På Företag Y fick vi kontakt 
med den ytterst ansvarige för optionsprogrammet. Vi mailade intervjumallen (se Bilaga 
1) till båda de ansvariga för optionsprogrammet några dagar innan intervjun. 
Telefonintervjuerna varade i cirka 30 minuter med var respondent.  
 
Genom företagens hemsidor på Internet kunde vi tyda vilka anställda som hade 
optioner. Vi valde ut tre anställda på vardera företag som erhållit optioner och som 
hade olika befattningsgrader i företaget. Vi kontaktade dessa, samtliga ställde upp och 
telefonintervjuer bokades in. Intervjuerna med optionsmottagarna i Företag X ägde rum 
mellan den 6-8 maj 2003. Optionsmottagarnas intervjuer i Företag Y blev senarelagda 
på grund av att samtliga var upptagna. Telefonintervjuerna ägde rum mellan den 8-16 
maj 2003. Vid samtliga intervjuer användes bandspelare parallellt med att en av oss 
skrev ned svaren.  
 
Vi valde att inte maila intervjumallen (se Bilaga 2) till de anställda i båda företagen 
som har optionsinnehav. Orsaken var att vi ville få svar som var spontana och inte svar 
som de antog vi vill höra. Intervjuerna med optionsmottagarna varade i cirka 20 
minuter vardera.  
 
Intervjuerna vi genomförde var semistandardiserade.  Enligt Lundahl & Skärvad (1992) 
är detta en blandning av standardiserade och ostandardiserade intervjuer. 
Semistandardiserade intervjuer karaktäriseras av att vissa frågor är bestämda i förväg 
och sedan följs frågorna upp av uppföljningsfrågor, vilket även vi använde oss av.  
 
När samtliga intervjuer var genomförda sammanställde vi dem utifrån våra 
anteckningar och med hjälp av våra bandinspelningar. Vi upptäckte vissa oklarheter i 
svaren från några av respondenterna och ringde upp de respondenter som det berörde 
för att göra svaren fullständiga. Efter att svaren blivit tydliggjorda fördes samtliga 
intervjuer in i empirikapitlet.  
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2.5 Genomförande av analys och slutsats 
 
Det empiriska materialet jämfördes i analysen med de uppställda propositionerna (se 
avsnitt 3.5) som byggde på befintlig teori. Under propositionernas konstruktion var vårt 
syfte utgångspunkten för att inte hamna utanför ämnesområdet. Upplägget av analysen 
var att analysera varje proposition med hjälp av teorin var och en för sig, 
propositionerna har en egen rubrik, proposition 1, proposition 2 och så vidare. Genom 
att analysera det empiriska materialet kunde vi dra slutsatser som bidrog till att uppnå 
syftet. Slutsatserna visade om ställda propositioner var riktiga eller ej. Därefter förde vi 
en avslutande diskussion och ett förslag till fortsatt forskning.    
 
 
2.6 Metodproblem 
 
Under studiens gång är det viktigt att beakta metodproblem som kan uppstå. .Nedan 
följer en diskussion om undersökningens giltighet och tillförlitlighet. 
 
 
2.6.1 Validitet 
 
Validitet är det viktigaste kravet på en undersökning enligt Eriksson & Wiedersheim-
Paul (2001). De definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta det som 
det avser att mäta. Med detta menas undersökningens giltighet. Om undersökningen 
inte mäter det som ska mätas spelar det ingen roll om mätningen är bra, den fångar inte 
verkligheten. Frågeställningar (inre validitet) kan vara oklara, intervjupersonen kan 
ljuga eller minnas fel (yttre validitet) vilket leder till att undersökningens validitet kan 
ifrågasättas (Svenning, 2000).  
 
Ett krav för att öka giltigheten i en undersökning är enligt Arbnor & Bjerke (1994) att 
vända sig till de källor som har bäst tillgång till den informations som efterfrågas. För 
att öka giltigheten valde vi att intervjua den ansvarige för optionsprogrammet i 
företaget och därefter anställda med optionsinnehav. Vid intervjuerna med de ansvariga 
för optionsprogrammen i företagen yrkade de på anonymitet. Vi tror att anonymiteten 
underlättade för optionsmottagarna att svara uppriktigt då frågorna kan ses som 
känsliga vilket därmed stärkte validiteten i undersökningen. Efter intervjuerna fick vi 
möjlighet att ringa respondenterna vid frågor när något behövde förtydligas.  
 
Validiteten kan antas ha sjunkit något då intervjuerna skedde per telefon och inte 
personligt. Vi kunde inte se respondentens kroppsspråk vilket kan ha varit till vår 
nackdel, eftersom kroppsspråk kan berätta saker som ord inte kan.   
 
 
2.6.2 Reliabilitet 
 
Ett annat grundläggande krav som kan ställas är reliabilitet. Reliabilitet innebär att 
mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila utslag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2001). Frånvaron av slummässiga mätfel brukar kallas reliabilitet, det vill säga samma 
mätinstrument ska gå att applicera flera gånger och ge samma resultat. Många glömmer 
bort validiteten och koncentrerar sig istället på reliabiliteten, som är mätbar. Detta kan 
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leda till att resultatet blir tillförlitligt men ogiltigt. Reliabilitet är en nödvändig men inte 
tillräcklig förutsättning för validitet (Rosengren & Arvidsson, 2002). 
 
För att öka reliabiliteten mailade vi intervjumallarna till den ansvarige för 
optionsprogrammet några dagar innan intervjun skulle ske. På så sätt fick denne 
möjlighet att bli mer förberedd genom att studera intervjumallen och samla in material 
som var av vikt. Vi valde att inte maila intervjumallen till optionsmottagarna vilket 
ökade reliabiliteten då vi anser att vi erhöll mer spontana och rättvisande svar. 
Reliabiliteten ökade vi ytterligare genom att under samtliga intervjuer använda en 
bandspelare för att inte förlora relevant information samt att en av oss skrev ner svaren 
under intervjun. Vi var båda närvarande vid alla intervjuer. Vi kontrollerade noggrant 
att vi talade med rätt personer innan intervjun vilket vi anser ökade reliabiliteten. 
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3 TEORI   
 
I detta kapitel kommer vi först översiktligt beskriva belöningssystem. Därefter kommer 
vi att redogöra för de typer av optioner som är relevanta för vår studie. Vidare 
presenteras teorier som berör och förklara individers behov och motivation, samt 
agentteorin.    
 
 
3.1  Belöningssystem  
 
Väl utformade och genomförda belöningssystem har visats kunna dra till sig, motivera 
och behålla prestationsinriktade individer (Jonsson, 1992). Belöningssystem är viktiga 
för att uppmuntra nyckelpersoner till att nå företagets mål. Företag kan styra de 
anställda med hjälp av belöningar. Aktiviteter som belönas uppmärksammas och blir 
mer noggrant gjorda än de aktiviteter som inte belönas, det vill säga prestationerna blir 
bättre. (Anthony & Govindarajan, 2001) Perry (2001) betonar vikten av 
nyckelpersonernas roll i företagen. Det är de som får företaget att överleva. Företagen 
bör identifiera och tillfredställa nyckelpersonernas behov och förstå att deras 
prestationer inte ska belönas som övrig personal. En nyckelperson är en central gestalt i 
en ledande position (Nyckelperson, 1987).  
 
Belöningar kan vara av två slag. Yttre belöningar är belöningar som arbetsgivaren ger 
den anställde, till exempel förmåner. Inre belöningar är till exempel upplevelser som 
arbetet i sig ger den anställde, det kan vara självförverkligande eller utmanande. (Jabes 
& Zussman, 1988) Anthony & Govindarajan (2001) delar in yttre belöningarna i 
monetära och icke monetära. Monetära belöningar är exempelvis aktier, optioner, 
bonus kopplad till mål och vinstdelning. Icke monetära belöningar kan vara befordran 
eller officiellt erkännande.  Vilken belöning som föredras är olika från individ till 
individ.  Enligt Jabes & Zussman (1988) kan inre belöningar hjälpa individen att 
upprätthålla känslan av kontroll över arbetssituationen och yttre belöningar kan då 
upplevas som ett hot mot denna kontroll. På detta sätt kan monetära belöningar minska 
deras motivation. Innan belöningar införs är det därför nödvändigt att klargöra om de 
anställda motiveras av dem.  
 
För att belöningar i form av pengar ska få effekt, förutsätts att individen motiveras av 
de pengar han kan tjäna. Är drivkraften istället arbetets innehåll är sådana belöningar 
mindre effektiva. (Jonsson, 1992) Enligt Perry (2001) behåller inte företaget 
nyckelpersoner genom att enbart erbjuda pengar. Pengar bör ingå i belöningen, men 
även andra faktorer bör beaktas. Idag tar nyckelpersoner belöning för givet. Om 
anställda inte erbjuds någon belöning, inte kan påverka sitt arbete och om 
arbetsuppgifterna inte är utmanande söker de sig ofta ett annat arbete.  
 
De tre faktorerna som påverkar belöningsnivåerna enligt Mabon (1992) är 
arbetsvärdering, meritvärdering och arbetsmarknadsläget. Arbetsvärdering behandlar 
olika befattningsgrader och svårighetsgraden på ett arbete. Meritvärdering är hur den 
anställde anses sköta sitt arbete och om den anställde utfört sina arbetsuppgifter 
korrekt. Denna värdering kan även grundas på prestationsbedömning. 
Arbetsmarknadsläget kan styra belöningsnivåerna genom att om arbetet ses som ett kall 
är arbetet i sig motiverande, belöningar får då mindre betydelse än om arbetet ses som 
vilket arbete som helst. Även konjunkturläget har betydelse för belöningsutvecklingen. 
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Individer som besitter efterfrågad kunskap har större möjlighet att påverka sin 
belöning. 
 
Belöningar bör vara av väsentlig storlek för att ha någon stimulanseffekt och för att 
verka effektivitetsfrämjande. Fördelningen av belöningarna bland de anställda är också 
avgörande för effektivitetens storlek. Belöningar som tillfaller individen har störst 
stimulanseffekt medan de belöningar som är kopplade till företaget som helhet, till 
exempel belöningar som är knutna till en grupps prestation, har sämre effekt. (Jabes & 
Zussman, 1988) Individerna tror att deras egna prestationer inte har någon påtaglig 
effekt på gruppens resultat och behöver därför inte anstränga sig då de ändå kommer att 
få dela på belöningen. Trots den låga stimulanseffekt för gruppbelöningar 
rekommenderas de i arbeten som bygger på grupparbeten. Individuella belöningar kan 
leda till konkurrens mellan gruppmedlemmarna och på så sätt är gruppbelöningar bättre 
eftersom de främjar samverkan mellan medlemmarna. (Jonsson, 1992)  
 
 
3.1.1 Argument mot belöningar 
 
Genom att erbjuda belöning antar många företag att motivationen ökar och att 
arbetsprestationen förbättras. Kohn (1993) argumenterar att belöning motverkar sitt 
syfte, att det finns en negativ korrelation mellan pengar och prestation. Studier har visat 
att personer som förväntar sig att få belöning för sitt arbete presterar sämre än de som 
inte förväntar sig något. Genom detta har han dragit slutsatsen att belöning inte 
förbättrar utan kan till och med försämra prestationen. Belöningar handlar om kontroll 
och manipulation. ”Gör du det, så får du det.”  
 
Kohn (1993) hävdar att det finns många argument varför belöningssystem inte är att 
föredra och varför motivationen minskar. Belöning kan leda till missämja och 
konkurrens mellan medarbetarna. Belöning avskräcker risktagandet och om en anställd 
får belöning gör den enbart det som krävs och inget mer. Belöning leder till att den inre 
motivationen minskar, den ändrar den anställdes syn på vad denne gör för företaget. 
Listan är lång för varför företag bör undvika belöningssystem. Kohn (1993) anser att 
andra alternativ för att öka motivationen och prestationen är bättre än belöningssystem, 
till exempel samspel med andra, det vill säga teamwork. Det som ökar motivationen 
mest enligt Kohn (1993) är att den anställde får delta i beslutsfattande kring 
organisationens mål.  
 
Hopwood (1974) hänvisar till genomförda undersökningar om belöningar att ledande 
befattningshavare försöker lura systemet på olika sätt. De kan undvika att verkställa ett 
beslut eller flytta en kostnad framåt i tiden. Det kan uppkomma risk för att 
informationen eller redovisningen manipuleras. Utformaren av belöningssystem bör 
vara uppmärksam på risken att framkalla ett kortsiktigt agerande. Systemet måste 
anpassas till de anställda, få de anställda att acceptera systemet och verka för ett 
långsiktigt agerande (Jonsson, 1992).  
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3.2 Optionsprogram 
 
Ett grundläggande antagande om långsiktiga belöningssystem är att ett ökat värde av 
företagets aktie reflekterar företagets långsiktiga resultat. Det finns flera olika typer av 
långsiktiga belöningssystem, ett av dessa är optioner till anställda. (Jonsson, 1992) 
 
En option är en rättighet som ger innehavaren av optionen rätt att köpa eller sälja aktier 
för ett förutbestämt pris (lösenpris) vid ett i förväg angivet tillfälle (Veres & Jacobsson, 
1989). Utfärdaren är skyldig att sälja aktien till lösenpriset om innehavaren är villig till 
detta. Innehavaren har alltid rätt att dra sig ur affären om den inte blir lönsam. (Tjeder, 
1999) Löptiden för en option sträcker sig från första noteringsdagen till och med 
slutdagen, det vill säga den tid som optionen är under handel och den tid rättheterna 
respektive skyldigheterna gäller. Efter slutdagen förfaller optionen och blir därmed 
värdelös. (Håkansson, Lundqvist & Rydin, 2002) 
 
Den främsta anledningen för anställda att vilja besitta optioner är om aktiepriset stiger 
efter det att optionerna är överlåtna, de anställda får då en chans att köpa företagsaktier 
till ett pris som ligger under företagets marknadspris. Den största nackdelen med 
optioner för anställda är att det alltid finns en risk för att aktiepriset sjunker och då 
förlorar optionerna allt värde. (Brandes, et al, 2003) 
 
Optioner ger flera fördelar för företaget, främst genom att optioner inte kostar 
någonting. En annan fördel är att när anställda köper aktier för sina optioner generar det 
positivt pengaflöde för företaget. En nackdel med optioner är att ett utbrett missnöje på 
företag snabbt kan spridas om aktiepriset sjunker. Detta medför att motivationen 
sjunker och ger negativa effekter för företaget. Svag aktieutveckling kan påverka 
företaget negativt när de ska anställa eller försöka behålla personal. (Brandes, et al, 
2003) 
 
Det finns olika typer av optionsprogram till anställda i Sverige. Två av de vanligaste 
förekommande optionerna är personaloptioner (stock options) och teckningsoptioner. 
(Rutberg & Rutberg, 1998)  
 
 
3.2.1 Personaloptioner 
 
Personaloptioner skiljer sig från övriga optioner genom att de regelmässigt inte kan 
överlåtas och optionsrätten försvinner när anställningen upphör. Optionerna kan 
utnyttjas först efter en viss kvalifikationstid och har ofta en lång löptid på upp till tio år. 
Kvalifikationstiden är vanligtvis sex månader till ett år efter inträdet i optionsplanen. 
Företagen väljer själva hur lång löptiden och kvalifikationstiden ska vara i de olika 
optionsprogrammen. (Rutberg & Rutberg, 1998) 
 
Personaloptioner erbjuds i många fall till större delar av personalen. Det kan dock leda 
till dilemman för de vanliga anställda som inte har förmågan att betala skatten på 
förmånsvärdet utan att realisera optionen. (Rutberg & Rutberg, 1998) 
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3.2.2 Teckningsoptioner 
 
Teckningsoptioner kan endast emitteras i kombination med utgivandet av företagslån, 
skuldebrev. Det är dock vanligt att lånet och optionen separeras senare, ofta direkt efter 
utgivandet (Håkansson, et al, 2002). 
 
När optionsrätten ges ut bestämmer företaget till vilken kurs nyteckningen ska ske samt 
under vilken tid teckningen ska äga rum (Larsson, 1991). Utfärdaren får ofta en 
ersättning av optionsinnehavaren, en premie, för att han tar på sig skyldigheten att 
fullfölja avtalet om optionsinnehavaren begär det (Håkansson, et al, 2002). 
 
Skuldebrev med optionsrätt kan ge fördelar för tecknarna, till exempel är lösenpriset 
ofta fördelaktigt i jämförelse med aktuellt aktiepris. Värdet på en optionsrätt kan aldrig 
vara negativ. Ifall aktieutvecklingen försämras kan optionsrätterna bli värdelösa om 
lösenpriset överstiger aktiepriset. Efter teckningstidens utgång saknar 
teckningsoptionen värde (Larsson, 1991). Teckningsoptionens värdeökning belastar 
inte bolaget eller en huvudägare utan drabbar hela ägarkollektivet eftersom 
optionsrätten utgör ett led i en kommande nyemission (Rutberg & Rutberg, 1998).  
 
 
3.3 Motivation 
 
Motiverad personal ger större möjlighet till framgång samtidigt som en motiverad 
individ är mer tillfredställd i sin roll inom organisationen. För att öka personalens 
prestationer och framkalla rätt beteende är det av stor vikt att ta hänsyn till vad som 
motiverar individer. (Hume, 1995) 
 
Motivation är enligt Robbins (2001) villigheten att satsa hårt för att uppfylla företagets 
mål betingat av denna ansträngningsförmåga att tillfredsställa något individuellt behov.  
 
Det finns två typer av motivationsteorier; behovsteorier samt processteorier. Till den 
första gruppen räknas de teorier som berör faktorer inom en individ som stimulerar, 
dirigerar och upprätthåller ett beteende. (Steers, Porter & Bigley, 1996) 
 
Processteorierna är avsedda att beskriva hur individens beteende stimuleras, dirigeras 
och upprätthålls. Den avgörande faktorn för en individs beteende är de förväntningar 
och föreställningar individer har om framtida händelser. (Steers, et al, 1996) Dessa 
teorier förutsätter att mänskligt handlande är medvetet, kalkylerande och sker utifrån 
vad individen bedömer vara för sitt eget bästa. Det rationella beslutsfattandet påverkar 
således människans beteende. (Hume, 1995) 
 
Den första teorin som beskrivs är Maslows behovspyramid som är en behovsteori. 
Övriga teorier som följer tillhör processteorierna.  
 
 
3.3.1  Maslows behovspyramid  
 
Enligt Maslow hänger motivation intimt samman med människans behov, som ger 
denne drifter, vilken i sin tur resulterar i motivation. Inom människan existerar en 
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hierarki av fem grundläggande behov. När ett lägre behov är tillfredställt, tar med all 
sannolikhet ett högre behov över. ( Robbins, 2001)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Behovspyramid enligt A. Maslow. Källa: Grove, 1984 
 
 
Fysiologiska behov; saker som kan köpas för pengar till exempel mat.  
Trygghet/säkerhet; skydda sig mot fysisk och mental skada. Individen vill trygga sin 
nuvarande position, inte falla tillbaka till ett tillstånd då grundläggande behov inte är 
tillfredsställda.  
Social tillhörighet; vänskap och social samhörighet. 
Uppskattning/erkännande; självrespekt och själständighet, status och igenkännelse. 
Självförverkligande; uppnå sin individuella potential 
 
Ett tillfredställt behov upphör att vara ett behov och är därför ingen motivationskälla. 
Då individer drivs av fysiologiska behov eller behov av säkerhet kan pengar bara 
motivera tills behovet är tillfredsställt. Detta leder till att pengar inte är en 
motivationskälla när de fysiologiska behoven är uppfyllda utan snarare ett 
prestationsmått, då kan pengar motivera utan gräns. Pengar som optioner kan generera 
är då inte en motivationskälla utan ett mått för den anställdes insatser. När en anställd 
blir erbjuden optioner kan det leda till att den anställde motiveras genom den 
uppskattning han känner från företaget. (Grove, 1984)  
 
 
3.3.2 Förväntningsteorin 
 
Förväntningsteorin är en accepterad förklaring till motivation. Denna teori visar på att 
anställda kommer bli motiverade i den utsträckning som de tror att deras prestationer 
kommer resultera i att de når sina personliga mål. Det som avgör om uppgiften blir 
utförd eller inte och hur väl den i så fall utförs, är om individen förväntar sig att den 
ansträngning som krävs leder till en prestation. Detta samband beskrivs som Effort - 
Performance (E P). Vidare måste individen även förvänta sig att denna prestation 
kommer att leda till belöning, vilket betecknas som Performance – Reward (P R). 
Slutligen ska belöningen leda till att individens personliga mål och behov uppfylls, 
Reward – Personal goals (R P). (Robbins, 2001) Om mottagarna inte ser sambandet 

Självförverkligande 

Uppskattning/erkännande 

Social tillhörighet 

Trygghet/säkerhet 
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mellan prestation och den belöning de erhåller kommer detta leda till minskad eller 
begränsad motivation som i sin tur leder till sämre prestationer (Kreizberg, et al, 2002).  
 
 
 
 
   
 
 
 
Figur 2: Teorin om förväntning. Källa: Robbins, 2001  
  
   
 
Optioner kan leda till minskad motivation eftersom värdet på optionerna främst styrs av 
marknaden, inte av företaget och de anställda (Kreizberg et al, 2002). Optioner 
motiverar mottagaren om denne tror sig kunna bidra till att uppnå målet om ett högre 
aktiepris, genom individuella prestationer. Om mottagaren istället tror att deras bästa 
individuella prestationer kommer att ha väldigt liten påverkan eller ingen påverkan på 
aktiepriset, resulterar det i att optioner inte motiverar individen. (Brandes, et al, 2003) 
Den negativa effekten, att inte kunna påverka belöningen, kan vägas upp av en 
psykologisk komponent, känslan av kontroll och ägarskap i företaget (Kreizberg et al, 
2002).  
 
 
3.3.3 Målteorin 
 
Målteorin beskriver hur belöningar kan fungera som ett motivationshöjande verktyg. 
Ett mål ger individen en känsla av att hans eller hennes arbete fyller ett syfte samtidigt 
som det ger en uppfattning om i vilken riktning företaget är på väg. Målen influerar 
handlingarna och ligger till grund för hur väl individen presterar. (Steers et al, 1996)  
 
I syfte att förbättra engagemanget för arbetet är det viktigt att den anställde själv får 
vara med och sätta mål, samt att en återkoppling på hur väl målet uppfyllts ges. Detta 
kan göras exempelvis genom ett belöningssystem. (Hume, 1995) Målet måste sättas på 
en nivå som känns rimlig för individen att nå. Högre och svårare mål minskar känslan 
av möjligheten till måluppfyllelse och därmed minskar motivationen och individen 
ändrar inte sitt beteende. De bästa målen är de som upplevs svåra, men samtidigt 
möjliga att uppnå. De gör arbetet till en utmaning och därmed leder till ökade 
arbetsinsatser. (Robbins, 2001)  
 
Steers et al (1996) menar att belöningen ökar individens känsla av en lyckad prestation 
men de påpekar dock att återkoppling i sig inte motiverar till en prestation utan endast 
indirekt genom relationen till målet. Vidare menar författarna att förutsättningen för att 
belöningen ska motivera är att individen vet vad som krävs för att erhålla belöningen. 
Författarna påpekar även att individen måste vilja ha belöningen i fråga, den ska vara 
eftersträvansvärd.   
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3.3.4 Kontrollerbarhetsprincipen 
 
När nyckelpersoner belönas med optioner är tanken, enligt Kreizberg et al (2002), att 
det ska leda till att aktiepriset stiger. Eftersom det inte finns någon direkt koppling 
mellan en enskild individs prestation och aktiepriset, leder detta till att företaget i viss 
grad håller nyckelpersoner ansvariga för okontrollerbara händelser. Det är marknaden 
som styr aktiekursen inte enskilda individer.  
 
En vanlig princip om kontroll är att individer endast ska hållas ansvariga för resultat de 
kan kontrollera. I praktiken är det dock vanligt att kontrollerbarhetsprincipen ignoreras. 
Det är vanligt att nyckelpersoner i företag får ansvara över områden som de inte har 
fullständig kontroll över. Analyser baserade på ekonomisk teori visar att det är positivt 
att hålla befattningshavare ansvariga över okontrollerbara resultat. Främst för att det 
påverkar riskvilligheten i organisationen men även att delade risker också innebär ökad 
motivation för egna bidrag till utvecklingen. Att hålla individer ansvariga för 
okontrollerbara händelser kan dock leda till ett orationellt beteende. Om individen 
upplever att resultatet inte är rättvist kan konsekvenserna bli en känsla av spel med 
tappad motivation. (Merchant, 1987)  
 
 
3.3.5  Rättviseteorin 
 
Rättviseteorin har en betydande roll när belöningar diskuteras. En belöning som utgår 
till en anställd bör vara en funktion av arbetsvärdering, meritvärdering och läget på 
arbetsmarknaden. (Jonsson, 1992) Teorin säger att anställda jämför sig med andra 
anställda på arbetsplatsen. Jämförelsen gäller hur mycket kraft de anställda lägger på 
arbetet och vad de får ut av det. För att individen ska bli tillfredställd i sitt arbete måste 
han uppleva att det råder balans mellan vad han presterar och vad han får ut i belöning i 
förhållande till andra anställda. (Robbins, 2001)  
 
Optioner kan antingen motivera eller motverka motivationen för anställda när de gör 
dessa jämförelser. Om den anställde anser att det är rättvist kommer optionerna att 
motivera men om denne anser att det är orättvist blir det omvänt. Konflikter kan uppstå 
mellan anställda som har optioner och de som inte har det men önskar. Om den 
anställde anser att han har för få optioner eller att de är för lite värda jämfört med andra 
anställda, som har liknande uppgifter, kommer en konflikt även då att uppstå. Om 
individen upplever orättvisa kan det leda till att de anställde söker sig till andra företag. 
(Brandes et al, 2003)  
 
Den anställde kan se optioner som en orättvis belöning eftersom individen själv inte har 
kontroll över utfallet. Aktiepriset reflekterar omgivningens förväntningar vilket kan 
leda till att kursen stiger eller sjunker oberoende av individens prestationer. (Brandes et 
al, 2003)   
 
 
3.4 Agentteorin 
 
Ett agentförhållande existerar när en part (principalen) anställer en annan part (agenten) 
för att utföra en tjänst. När detta sker delegeras beslutsfattande befogenheter ner till 
agenten. (Anthony & Govindarajan, 2001)  
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Agentteorin strävar efter att lösa två problem för företaget som kan uppstå mellan 
principalen och agenten. Det första problemet är avsaknad av målöverensstämmelse 
mellan parterna, deras intressen skiljer sig åt. Det andra problemet är att principalen 
och agenten har skilda attityder gentemot risktagande. Detta leder till att de två parterna 
troligen föredrar olika handlingar. (Eisenhardt, 1989) Ägarna vill att de anställda ska ta 
risker som ökar värdet på företaget och som förhoppningsvis även ökar värdet på 
aktierna. De anställda däremot är inte lika villiga att ta samma risker beroende på att fel 
beslut kan äventyra deras anställning. Riskbenägenheten är även beroende av om 
individens arbetsuppgifter inbegriper risktagande. (Brandes, et al, 2003) Enligt 
Artsberg (2003) försöker agenten öka sin nytta på bekostnad av principalens. Bägge 
parterna är rationella och nyttomaximerande. Om anställda inte är delägare skiljer sig 
ofta deras mål från aktieägarnas. 
 
För att reducera principalagentproblemet, det vill säga få agenten att arbete och fatta 
beslut i principalens intresse, är övervakning och kontroll av agenten vanligt 
förekommande. Detta tar dock tid och kostar pengar, så kallad agentkostnad. 
Agentteorin påstår att ett företag med lägst agentkostnad är ett företag där ledande 
befattningshavare är hundraprocentiga ägare. Befattningshavaren blir då både principal 
och agent. Agentproblem uppkommer när denne inte är ensam ägare. Motivationen att 
hitta investeringar som skapar värde för företaget, motivationen att ta risker, minskar 
när ägarskapet för agenten avtar. Konflikten bygger på att agenten undviker onödiga 
risker och arbetsinsatser och av den orsaken kan investeringsmöjligheter förbises. 
Agentens arbetsinsats och beslut influeras också av hur dennes förmögenhet påverkas. 
(Jensen & Meckling, 1976)  
 
Ett bra tillvägagångssätt för att undvika eller reducera principalagentproblemet är 
därför att öka agentens ägarinnehav i företaget genom optioner. På detta sätt ökas 
korrelationen mellan aktiekursen och ledande befattningshavares förmögenhet. De får 
då ett större incitament till att driva företaget så bra som möjligt, det vill säga undvika 
extra kostnader och arbeta hårdare för aktieägarnas bästa. Företaget bör utforma en 
belöning som motiverar agenterna så att målöverensstämmelse uppnås. (Anthony & 
Govindarajan, 2001)  

 
3.5 Propositioner och kopplingen dem emellan 
 
Utifrån de teorier vi studerat har vi ställt sex propositioner, dessa är ett verktyg för att 
uppnå syftet. Syftet är att identifiera motiv för tillämpning av optionsprogram som 
belöningssystem samt undersöka målöverensstämmelse mellan avsedd effekt och 
verkan av optionsprogram som belöningssystem. Nedanstående propositioner ska 
hjälpa oss att analysera empirin mot teorin. 
 
Principalagentproblemet är avsaknad av målöverensstämmelse mellan principalen och 
agenten samt att de har skilda attityder gentemot risktagande (Eisenhardt, 1989).  
Optionsprogram ses ofta som ett bra och effektivt medel för att alliera agenternas 
intressen med företagets för att uppnå målöverensstämmelse (Brandes, et al, 2003).  
Enligt Kohn (1993) avskräcker belöningar risktagande, om en anställd får belöning gör 
den enbart det som krävs och inget mer. Brandes et al (2003) argumenterar mot Kohn 
och menar att ett väl utformat optionsprogram uppmuntrar befattningshavarna att ta 
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risker som gynnar företaget. Ägarna vill att de anställda ska ta risker som ökar värdet 
på företaget och som förhoppningsvis även ökar värdet på aktierna. De anställda 
däremot är inte lika villiga att ta samma risker. (Brandes, et al, 2003) Detta leder oss till 
följande propositioner;  
 
Proposition 1: Företag använder optionsprogram som belöning för att reducera 
principalagentproblemet.  
 
Proposition 2: Optionsprogram medför ökad riskbenägenhet hos optionsmottagarna 
 
Jabes & Zussmans (1988) beskriver att belöningar, till exempel optioner, har sämre 
stimulanseffekt om de tilldelas en grupp än till enskilda individer. Individuella 
prestationer antas inte ha någon märkbar effekt på resultatet och individen ser ingen 
anledning att anstränga sig (Jonsson, 1992). När nyckelpersoner belönas med optioner 
är tanken, enligt Kreizberg et al (2002), att det ska leda till att aktiepriset stiger. Det 
finns dock inte någon direkt koppling mellan en enskild individs prestation och 
aktiepriset. Det ger att individuella prestationer inte har någon påtaglig effekt på 
belöningen. Denna diskussion leder till följande proposition;  
  
Proposition 3: optionsmottagarnas prestation förbättras inte då optioner som belöning 
tillfaller en grupp på grund av att individen inte tror sig ha någon påtaglig effekt på 
gruppens belöning. 
 
Förväntningsteorin, målteorin och kontrollerbarhetsprincipen diskuterar om 
individuella prestationer kan påverka aktiekursen. Optioner styrs främst av marknaden, 
inte av företaget och de anställda. Det finns ingen koppling mellan prestation och 
aktiepriset. Trots detta håller företag befattningshavare ansvariga för aktiekursen vilken 
är okontrollerbar. Om mottagaren inte ser sambandet mellan prestation och belöning 
leder det till minskad motivation. (Kreizberg et al, 2002) För optionsmottagaren blir 
målet att öka aktiekursen för att öka sin egen utdelning. Målen ska vara möjliga att nå 
och utmanande för att öka prestationen (Robbins, 2001). Resonemanget aktualiserar 
följande proposition;  
 
Proposition 4: Optioner ökar inte mottagarens motivation om denne inte tror sig kunna 
bidra till att uppnå målet om ett högre aktiepris genom individuella prestationer. 
 
Då individer drivs av fysiologiska behov eller behov av säkerhet kan pengar bara 
motivera tills behovet är tillfredsställt. Pengar som optioner kan generera är inte en 
motivationskälla när de fysiologiska behoven är uppfyllda utan ett prestationsmått, ett 
mått för den anställdes insatser. När en anställd blir erbjuden optioner kan det leda till 
att den anställde motiveras genom den uppskattning han känner från företaget. (Grove, 
1984) Utifrån detta tankesätt ställer vi nedanstående proposition; 
 
Proposition 5: Optioner motiverar genom pengarna optionsmottagaren erhåller för 
optionerna eller genom den uppskattning individen känner från företaget genom att de 
erbjudit denne optioner. 
 
Rättviseteorin uttrycker att anställda jämför sig med andra medarbetare (Robbins, 
2001). Belöning genom optioner ska vara rättvist med hänsyn till prestationen och 
fördelningen av optioner för att verka motivationshöjande. Den anställde kan även se 
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optioner som en orättvis belöning då individen inte kan kontrollera utfallet. (Brandes et 
al, 2003) Detta resonemang leder oss till följande proposition; 
 
Proposition 6: Optioner motiverar den anställde om denne betraktar optionsprogram 
som ett rättvist belöningssystem. 
 
 
Det finns en koppling mellan propositionerna. Prestation, motivation och 
riskbenägenhet är alla kopplade till aktiekursen och tron på om den kan påverkas av 
individuella prestationer eller ej. På så vis är alla propositioner direkt eller indirekt 
kopplade till utvecklingen på aktiekursen. Uppfattningen om optioner anses som 
rättvist, känslan av uppskattning samt möjligheten att tjäna pengar (det vill säga om 
aktiekursen stiger) påverkar individens motivation. Belöningar som är riktade till en 
grupp inverkar på individens prestation. Riskbenägenheten är beroende av om 
individens arbetsuppgifter inbegriper risktagande.  
 

 
 
Figur 3: Kopplingen mellan propositionerna 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår fallstudie, de två företagen presenteras 
var och en för sig. Då företagen valde att vara anonyma kallar vi dem för Företag X och 
Företag Y, personerna vi har intervjuat har fingerade namn och kön. 
 
 
4.1 Företag X 
 
I slutet av 90-talet fusionerades två företag och bildade Företag X. Företaget är en 
leverantör av IT-tjänster. Verksamheten bedrivs inom många affärsområden till 
exempel telekommunikation och detaljhandel. De erbjuder sina kunder ett brett 
sortiment av branschspecifika produkter och tjänster. Företag X har en årlig omsättning 
på flera miljarder kronor och är ett noterat bolag på Stockholmsbörsen. Koncernen har 
drygt 10 000 anställda.  
 
Optionsprogram har nyttjats i företaget som en del av belöningssystemet sedan 1999. 
Optionsprogrammet för 2002 allokeras först 2003. Sammanlagt har företaget delat ut 
över 8 miljoner optionsrätter. Innan fusionen hade det ena företaget teckningsoptioner 
och det andra, personaloptioner. Efter sammanslagningen använder sig Företag X 
endast av personaloptioner. Optionsprogrammen är kopplade till aktiekursen.  
 
 
4.1.1 Intervju med Adam, ansvarig över optionsprogram 
 
Adam arbetar på Företag X som Controller för ”Incentive Programs”. Han har varit 
verksam i företaget i sex år. Telefonintervjun ägde rum den 6 maj 2003. 
 
År 1999 och 2000 hade all personal rätt att teckna optioner, 2001 utdelades inga 
optioner och från och med 2002 är det endast nyckelpersoner som får den rätten. 
Nyckelpersonerna kan vara på vilken nivå som helst i företaget. Enligt Adam säger 
villkoren att optionerna ska delas ut till personer som hör till ledningen och anställda i 
bolaget, dess koncern och majoritetsägda bolag med hänsyn till respektive anställds 
meriter såsom dessa definieras av bolaget. Styrelsen har beslutat att den anställdes 
meriter baseras på resultatet men inte bara på det ekonomiska resultatet. Genom att 
bygga upp kundrelationer, överföra kunskap, stärka företagskulturen och värderingar 
ökar också resultatet. Dessa icke-ekonomiska faktorer beaktas också vid valet av 
optionsmottagare.  
 
Företag X kompenserar sina anställda i tre steg: 
 

1. Månadslön 
2. Årlig bonus 
3. Långsiktiga belöningar 

 
I långsiktiga belöningar ingår optionsrätter. Syftet med optionsprogrammen är enligt 
Adam att förena personalens långsiktiga prestationer och intressen med aktieägarnas. 
Företaget vill att optionsmottagarna ska bli mer riskbenägna dock med vissa 
restriktioner. Optionsprogrammen blir ett incitament för att arbeta mot ett bättre resultat 
och bidrar också till att attrahera och behålla viktig kompetent personal, vilket är ett av 
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företagets långsiktiga mål. Optioner syftar till att motivera mottagarna till att prestera 
bättre. Tillsammans ska anställda göra sitt bästa och förhoppningsvis kan de då påverka 
kundernas tillit till företaget och "börsklimatet". Adam påpekar att en person inte kan 
påverka aktiekursen.  
 
Innan företaget utformade optionsprogrammen fördes ingen diskussion med personalen 
angående vad som motiverar dem. De antog att personalens motivation och intresse 
skulle öka för företaget i och med optionsinnehav. Optionsprogrammen har inte blivit 
lika resultatrika som företaget hoppats på. Adam anser att syftet inte uppfyllts helt på 
grund av att aktiekursen ej haft lika positiv utveckling som tidigare. Aktiekursen var 
följaktligen lägre än lösenpriset för alla program med optioner 2002. Därför är antalet 
aktier efter utspädning lika med antalet utestående aktier för hela året. Under 
förutsättning att alla optioner utnyttjas fullt ut uppgår utspädningen av ägandet till 10,0 
procent. Eftersom lösenpriset är högre än aktiekursen sätter anställda inte stort värde på 
optionerna. Syftet om att förena personalens och aktieägarnas intressen har därför inte 
lyckats fullt ut, menar Adam. Företaget har inte uppmärksammat någon förändring i 
personalens motivation och prestation sedan optionsprogram infördes som 
belöningssystem. 
  
Företaget har inte gjort, eller tänkt göra, någon undersökning för att få feedback på 
optionsprogrammen från optionsmottagarna. Trots att syftet inte uppfyllts anser Adam 
att optionsprogram är ett bra belöningssystem som de kommer att fortsätta använda i 
framtiden. Företag X har inga alternativa långsiktiga belöningar.  
 
 
4.1.2 Intervju med Bertil, mottagare av optioner 
 
Telefonintervjun ägde rum den 7 maj 2003. Intervjupersonen, som vi kallar Bertil, har 
arbetat i Företag X i tre år och har befattningen Informationsdirektör.  
 
Anledningen till att han blivit erbjuden optioner är enligt honom främst för att skapa ett 
personligt intresse av att arbeta för en stigning av aktiekursen. Bertil anser att beroende 
på arbetsuppgiften, till exempel säljande arbetsuppgifter, kan en person genom 
individuella prestationer påverka aktiekursen. Då hans uppgifter främst berör 
kommunikation och genom att han arbetar direkt mot analytiker och investerare menar 
han att han kan påverka aktiekursen.  
 
Bertil tror även att företaget vill behålla personalen med hjälp av optioner, därför 
belönar de nyckelpersoner. Slutligen förmodar han att företaget vill att 
optionsmottagaren ska förbättra verksamheten och lönsamheten kontinuerligt.      
 
Hur motiverad en individ är beror på den personliga inställningen till arbetet och har 
inte någon direkt koppling till optioner enligt Bertil. Han tycker inte att hans motivation 
till sitt arbete har ändrats sedan han erbjudits optioner och förtydligar att det inte beror 
på den dåliga aktieutvecklingen. Han påpekar att det inte är optioner som avgör 
motivationen och viljan att stanna kvar på arbetet. Emellertid anser han att hans 
prestation har förbättras då han tror sig kunna öka värdet på aktiekursen. Bertil anser att 
han tar större risker nu när han är optionsmottagare eftersom han har en möjlighet att 
påverka sin belöning.  
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Det positiva med optioner är att om aktiekursen stiger kan optionsinnehavaren tjäna 
mycket pengar. Det negativa är om aktiekursen sjunker och lösenpriset överstiger 
aktiepriset tappar optionsprogrammet sin betydelse. Detta är situationen idag, därför 
anser Bertil att optioner inte är det bästa alternativet när företaget ska belöna sin 
personal. Han tycker istället att belöningar bestående av rena kontanter är att fördra, det 
är enklare och mer rättvist. Om en person lyckas ”ro i land” en affär eller spara pengar 
för företagets räkning ska personen belönas för prestationen. Han menar på att belöning 
bör vara situationsrelaterad och inte styrd av aktiekursen.  
 
 
4.1.3 Intervju med Cesar, mottagare av optioner 
 
Cesar intervjuades den 8 maj 2003 via telefon. Han arbetar som projektledare, 
systemansvarig och ger viss användarsupport. Cesar har arbetat i företaget i 21 år. 
  
Orsaken till att företaget erbjöd honom optioner tror Cesar var för att känna ökad 
lojalitet mot företaget, få större delaktighet och ta ekonomisk del av en positiv 
utveckling. Företaget vill motivera personalen och få dem att prestera bättre. Detta 
anser Cesar att företaget har misslyckats med. Han hävdar att hans motivation och 
prestation inte påverkats någonting på grund av att han erhållit optioner, det beror 
delvis på grund av den dåliga aktieutvecklingen. Cesars arbetsuppgifter innefattar inget 
direkt risktagande och optioner har därför inte förändrats hans inställning till risker.  
 
Optioner är inget rättvist belöningssystem, allt beror på slumpen menar Cesar. 
Optionerna är bra om aktiekursen stiger och dåliga om aktiekursen sjunker. Han ser 
optioner som ett spel. En individ kan inte påverka aktiekursen genom individuella 
prestationer. Det är personalen som grupp och omgivningen som verkar på aktiekursen, 
inte enskilda arbetsinsatser. Han menar att om han får ut pengar för sina optioner beror 
det inte på hans prestation. Hur han än sliter, kan börsen stå på en hög nivå när 
optionsvillkoren sätts och på en låg nivå det datum optionen ska omsättas. Trots detta 
tycker Cesar att företag kan belöna personal efter något de inte kan kontrollera. Han 
tror att oavsett vilket belöningssystem ett företag väljer belönar de efter mål som en 
enskild individ inte kan påverka. Han hävdar att företag, oavsett belöningssystem, 
belönar grupper inte individer.      
 
Optioner är ett långsiktigt mål och därför kan optionsmottagaren känna att själva 
belöningen ligger för långt fram. Det är svårt att se kopplingen mellan sin insats idag 
och sin belöning i framtiden, menar Cesar. När det gäller aktier är det mycket som kan 
påverka börsen, både internt och externt. Cesar tycker att någon form av 
provisionssystem skulle vara bättre. Då får de anställda ”återmatning” varje år, 
förhoppningsvis i form av en extra slant. Det är lättare om belöningen baseras på ett 
mål, till exempel försäljningsmål eller mot en budget, när målet uppfyllts erhålls 
belöningen.   
 
 
4.1.4 Intervju med David, mottagare av optioner 
 
David är Koncerncontroller på Företag Y och har arbetat där i 15 år. Vi gjorde en 
telefonintervju med honom den 8 maj 2003.  
 



Empiri 
 

22  

David säger att motivet till att företaget erbjuder optioner är att de vill stärka 
kopplingen mellan företaget och den anställde. Detta gör företaget genom 
personaloptioner, då den anställde förlorar optionerna vid uppsägning. Enligt David 
anser styrelsen att personalen ska få ta del av den värdestegring som kan uppkomma 
genom att Företag X är ett noterat bolag. Genom att få ta del av den värdestegringen 
blir det roligare att arbeta menar han. 
 
Optionerna har inte motiverat David, men nämner att det kanske beror på att 
aktiekursen är dålig. Sedan fusionen av företagen har optionsprogrammen blivit 
värdelösa. Aktieutvecklingen har varit dålig vilket har resulterat i att han inte erhållit 
någon belöning. Optionsprogrammen har inte uppfyllt sin funktion. Han tycker ändå att 
det är roligt att vara ägare och att det är en positiv del i arbetet Trots detta säger han att 
hans prestation och riskbenägenhet inte förändrats.  
 
En enskild individ kan inte påverka aktiekursen genom individuella prestationer. Han 
tror att det är helheten som räknas. Om alla anställda gör sitt yttersta och drar sitt strå 
till stacken kan det möjligen bidra till att aktiekursen stiger. Eftersom optioner bara är 
en del av den kompensation anställda erhåller anser han att belöningen är bra trots att 
individen inte kan kontrollera aktiekursen. Optioner är inte den enda belöning de 
anställda erhåller, men om fallet vore så tycker David att optionsprogram är ett mindre 
bra belöningssystem. 
 
Eftersom alla anställda har fått optioner och det inte finns någon förlustmöjlighet anser 
David att det visar på att det är ett rättvist belöningssystem. Han säger också att alla 
anställda finns till för aktieägarna, om det inte är lönsamt för ägarna ska det inte vara 
det för de anställda heller.  Ett belöningssystem som ökar personalens inkomst men inte 
aktieägarnas är inte rättvist. Därför tycker David att inget annat belöningssystem är att 
föredra trots att aktiekursen är dålig.  
  
 
4.2 Företag Y 
 
Företag Y är verksamma i Sverige och Norden inom arkitektur, vatten och miljö. 
Koncernen är också verksam inom andra affärsområden. Företagets omsättning uppgår 
till några få miljarder och bolaget är noterat på Stockholmsbörsen. Företag Y har drygt 
2000 medarbetare. 
 
Optionsprogram har nyttjats i företaget som en del av belöningssystemet sedan 2001. 
2001 beslutades om emission av 500 000 teckningsoptioner. Sammanlagt har 32 
befattningshavare tecknat totalt 340 000 optioner, för att erbjuda framtida ledande 
befattningshavare har 160 000 optioner behållits. Optionsprogrammet är kopplat till 
aktiekursen. 
 
 
4.2.1 Intervju med Erik, ansvarig över optionsprogram 
 
Telefonintervjun med Erik ägde rum den 8 maj 2003. Respondenten har arbetat i 
Företag Y i tre år och är Finansdirektör.  
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Erik berättar att under 90-talet skedde förändringar inom organisationen, bland annat 
tillsattes nya chefer och personal avvecklades. Efter denna förändringsprocess införde 
företaget optionsprogram. Aktieägarna ansåg att teckningsoptioner var det bästa 
alternativet då de tyckte att optionsmottagarna skulle satsa eget kapital. 
 
Innan optionsprogrammet infördes samlades en affärsgrupp bestående av alla 
verkställande direktörer i dotterbolagen, koncernledningen och de ansvariga för 
informations- och personalavdelningarna. Gruppen förde en diskussion gällande 
introduktion av optionsprogram i koncernen. De fann att intresset var stort och 
beslutade i enighet med styrelsen att införa optionsprogram som ett långsiktigt 
belöningssystem. Optionerna är en extra belöning för ledande befattningshavare utöver 
den årliga bonusen som tillfaller all personal.  
  
Under 2001 beslutades om emission av 500 000 teckningsoptioner till nuvarande och 
framtida befattningshavare. Övrig personal har inte rätt att teckna optioner. Vid 
teckningstidens slut hade 32 befattningshavare tecknat totalt 340 000 optioner. För att 
erbjuda till framtida ledande befattningshavare har 160 000 optioner behållits. Vid fullt 
utnyttjande av optionsprogrammet kommer ökningen av aktiekapitalet att motsvara en 
utspädning av 5 procent av kapitalet och 2,4 procent av rösterna. Detta innefattar både 
företagslånet och optionerna. Tittar man istället bara på optionerna blir utspädningen 
3,26 procent av kapitalet och 1,69 procent av rösterna. 
 
Syftet med optionsprogrammet är enligt Erik att optioner ska stimulera till fler insatser 
och få ledande befattningshavare i samma situation som aktieägarna. Syftet är även att 
få befattningshavare mer motiverade för sitt arbete. Företaget vill att 
befattningshavarna ska få ökad känsla för företaget och se på risker med samma ögon 
som aktieägarna. Genom större arbetsinsatser kan värdet på bolaget öka och 
aktiekursen stiga, vilket leder till att både befattningshavarna och aktieägarna tjänar 
pengar. 
 
Idag överstiger lösenpriset aktiepriset och det finns en oro att aktiekursen inte ska stiga 
tillräckligt. Detta motverkar syftet då många optionsmottagare inte tror på aktien. Erik 
påpekar dock att för honom och andra i den yttersta ledningen är optioner 
prestationsdrivande.  
 
Erik hävdar att optionsmottagarna har blivit mer motiverade sedan optionsprogrammet 
infördes. Alla arbetar hårdare för att aktiekursen ska överstiga lösenpriset på optionen. 
Han tror emellertid inte att optionsprogrammet lockar nya medarbetare på grund av att 
lösenpriset är betydligt högre än aktiepriset. Däremot om optionsprogrammet hade 
fungerat som planerat hade det kunnat dra till sig medarbetare då de ser en chans att 
tjäna pengar. 
 
Omvärldsfaktorer påverkar aktiekursen mer än vad personalen gör och det medför 
svårigheter att veta vad utfallet blir. Erik tycker att en högre direkt lön är ett bättre 
alternativ till optioner. Om företaget inte har resurser att höja lönen menar Erik att 
optioner ändå är ett bra val. Just nu pågår diskussioner om företaget ska fortsätta med 
optionsprogram eller ej.  
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4.2.2 Intervju med Fredrik, mottagare av optioner 
 
Den 15 maj 2003 genomförde vi telefonintervju med Fredrik som är Ekonomichef i 
koncernen. Han har arbetat på företaget i sju år. 
 
Fredrik tror att aktieägarna vill att hela ledningen ska äga aktier i bolaget. Optioner ska 
fungera som en morot så att när företaget går bra ska ledningen få ta del av vinsten. 
Fredrik tillhör inte de yttersta befattningshavarna, han förklarar att han låg på gränsen 
till att bli erbjuden optioner. Att bli tillfrågad och få tillhöra den gruppen har varit 
motiverande men optionerna i sig tycker Fredrik inte har ökat hans motivation 
nämnvärt. Han anser att hans arbetsinsatser och syn på arbetet inte har påverkats sedan 
optionsinnehavet. Riskbenägenheten har inte förändrats, mycket beroende på att hans 
arbetsuppgifter inte innefattar risktagande. 
 
Optioner är ingen belöning enligt Fredrik. Istället ser han optioner som ett verktyg för 
att engagera anställda i börsutvecklingen. Han ser den årliga bonusen som 
befattningshavarna får som den egentliga belöningen, optioner är bara ett komplement 
till bonusen.  
 
Det positiva med optioner är att om aktien går bra blir utdelningen god. Satsat kapital 
är inte av någon större valör vilket endast kan ge en mindre förlust vid aktienedgång. 
Optionsinnehavare har alltid en bra överblick över värdet på optionerna eftersom 
personen kontinuerligt kan följa aktieutvecklingen. Det negativa är ändå att pengarna 
kan gå förlorade. Idag är optionerna inte värda något då aktiepriset understiger 
lösenpriset vilket inte är så motiverande men Fredrik poängterar att alla har ett val, 
befattningshavarna behöver inte teckna optioner om de inte vill.  
 
Inom Företag Y finns det ett fåtal individer som kan påverka aktiekursen genom 
individuella prestationer enligt Fredrik. Ledande befattningshavare som sluter affärer 
kan påverka aktiekursen menar han. Dock tror han inte att han kan påverka den, av 
orsaken att hans arbetsuppgifter mestadels innefattar bokslut och budgetering. Trots att 
aktiekursen är okontrollerbar för honom anser han att det är rätt att optioner som 
belöning är kopplade till aktiekursen. För honom är optioner inte ett belöningssystem 
utan ett medel för företaget att göra medarbetarna mer delaktiga. Ur denna synvinkel 
har kontrollerbarheten av aktiekursen mindre betydelse. 
        
Fredrik anser att om optioner ska ses som ett belöningssystem kan det inte uppfattas 
som rättvist med hänsyn till omvärldsfaktorernas påverkan på aktiekursen. Att optioner 
enbart är riktade till ledande befattningshavare ser han inte som orättvist. 
Optionserbjudande är inte mer orättvist än lönesättningen och den årliga bonusen i 
allmänhet. Olika grupper har olika möjligheter att öka sin förmögenhet, i företag men 
även i övriga livet.   
 
 
4.2.3 Intervju med Gustav, mottagare av optioner 
 
Intervjun med Gustav skedde via telefon den 15 maj 2003. Han är personalansvarig och 
har arbetat i företaget i fyra år. 
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Anledningen till att Gustav fick optioner var genom sin befattning. Han tror att 
företaget ville ge den yttersta ledningen en del av företagets vinst. Gustav säger sig inte 
blivit mer motiverad till sitt arbete genom optionsinnehav. Som personalansvarig tar 
han inga större risker och han tror sig inte heller prestera bättre men påpekar att det nog 
är det som företaget avser med optioner.  
 
Det mest positiva med optioner är att om aktieutvecklingen är bra finns en stor chans 
till en god utdelning. Det negativa blir då om aktieutvecklingen är dålig, då blir 
optionerna värdelösa, vilket är fallet idag. Gustav påpekar att det är mycket troligt att 
hans motivation hade ökat om aktiekursen varit bättre och hans optioner haft ett värde.      
 
Gustav framhåller att en individ kan inverka på aktiekursen, framförallt negativt. Om 
en individ gör en dålig affär kan det speglas i aktiepriset. Han tror dock att hans 
position är sådan att den har mindre betydelse för aktieutvecklingen och att arbetet i sig 
inte innefattar något större risktagande. Beroende av detta menar han att hans 
riskbenägenhet inte påverkats av optionsinnehavet.  
 
På frågan om han tycker att optioner är ett rättvist belöningssystem svarar han bestämt 
nej. Även om Gustav anser att enskilda individer kan påverka aktiekursen tycker han 
inte att det är rätt att andra med större inflytande ska påverka hans belöning. En 
medarbetare som gör en dålig affär kan orsaka aktienedgång. Detta medför att även 
Gustavs ”belöning” påverkas negativt.  
 
Anställda får inte enbart optioner som belöning, men om så vore fallet anser Gustav att 
optioner inte är att fördra. Gustav erhåller en årlig bonus, optioner är ett komplement 
till den belöningen.  
 
 
4.2.4 Intervju med Harald, mottagare av optioner 
 
Telefonintervju skedde den 16 maj 2003. Harald är verkställande direktör för ett av 
dotterbolagen i koncernen och har så varit i två år. Totalt har han arbetet i företaget i 15 
år. 
 
Syftet till företagets optionserbjudande är enligt Harald att öka motivationen hos 
mottagarna så att de vill bidra till en förbättrad lönsamhet. Genom sin position som 
verkställande direktör har han blivit erbjuden optioner. Harald menar dock att hans 
motivation inte påverkats anmärkningsvärt, att kopplingen mellan motivation och 
option är låg. Han tror inte att motivationen hade ökat även om aktiekursens utveckling 
varit bättre. Hans intresse för företagets aktieutveckling har däremot ökat sedan 
optionserbjudandet kom, nu är han alltid angelägen om företagets framgång. 
 
Harald tycker inte att hans syn på arbetet förändrats någonting, vare sig genom 
förbättrade prestationer eller genom ökat risktagande. 
 
I vissa fall kan en individ påverka aktiekursen, det är sällsynt men det förekommer, tror 
Harald. Somliga affärer är av den karaktären att om den sköts av rätt person och på ett 
skickligt sätt kan det innebära skillnaden mellan framgång och bakslag för företaget. 
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Harald tycker det är svårt att avgöra om optioner är rättvist eller ej. Det beror på vilken 
syn företaget har på optionerna. Om företaget använder dem som ett finansiellt 
instrument och inte som en belöning menar han att det är mer rättvist än om de används 
i rent belönande syfte. 

Eftersom börsklimatet ser ut som det gör idag anser Harald att resultatbaserad belöning 
är bättre än optionsprogram. Aktiekursen har inte haft den positiva utveckling som 
Harald hoppats på och idag är hans optioner värdelösa. Resultatbaserade belöningar har 
starkare koppling till prestation än optioner, enligt Harald. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel analyserar vi propositionerna som bygger på befintlig teori mot det 
empiriska material som samlats in.  
 
 
5.1 Proposition 1 
 
Företag använder optionsprogram som belöning för att reducera principalagent-
problemet.  
 
Agentteorin definierar Principalagentproblemet som avsaknad av målöverensstämmelse 
mellan principalen och agenten, deras intressen skiljer sig åt. Principalen och agenten 
har även skilda attityder gentemot risktagande. Detta leder till att de två parterna 
troligen föredrar olika handlingar. (Eisenhardt, 1989)  
 
Företag kan undvika eller reducera principalagentproblemet genom att öka agentens 
ägarinnehav i företaget genom optioner (Anthony & Govindarajan, 2001). Syftet med 
optionsprogrammet på Företag X är att reducera principalagentproblemet det vill säga 
förena personalens långsiktiga prestationer och intressen med aktieägarnas, samt öka 
riskbenägna för optionsmottagarna. Företaget vill även motivera mottagarna till bättre 
prestationer. Företag Y har samma syfte men med en annan formulering. Optioner ska 
stimulera till fler insatser och få ledande befattningshavare i samma situation som 
aktieägarna samt att få befattningshavare mer motiverade för sitt arbete. Företaget vill 
att befattningshavarna ska få ökad känsla för bolaget och se på risker med samma ögon 
som aktieägarna. Både Företag X och Företag Y använder således optionsprogram som 
belöning för att reducera principalagentproblemet. 
 
 
5.2 Proposition 2 
 
Optionsprogram medför ökad riskbenägenhet hos optionsmottagarna. 
 
Enligt teorin har ägarna och anställda skilda attityder gentemot risktagande (Eisenhardt, 
1989). Ägarna vill att de anställda ska ta risker som ökar värdet på företaget och som 
förhoppningsvis även ökar värdet på aktierna (Brandes et al, 2003). Företag X vill att 
optionsmottagarna ska bli mer riskbenägna, dock med vissa restriktioner. Företag Y vill 
att befattningshavarna ska se på risker med samma ögon som aktieägarna. 
 
Genom optionsinnehav ökar korrelationen mellan aktiekursen och ledande 
befattningshavares förmögenhet (Anthony & Govindarajan, 2001). Arbetsinsatser och 
beslut influeras av hur dennes förmögenhet påverkas. Motivationen att ta risker och 
hitta investeringar som skapar värde för företaget ökar när ägarskapet, genom optioner, 
i företaget ökar. (Jensen & Meckling, 1976) En enda av respondenterna anser att han 
tar större risker nu när han är optionsmottagare. Han gör detta eftersom han tror sig ha 
en möjlighet att påverka sin belöning. Han tror sig kunna öka värdet på aktiekursen 
vilket resulterar i att hans belöning, optionerna, ökar i värde. Många anställda är inte 
villiga att ta samma risker som aktieägarna beroende på att fel beslut kan äventyra deras 
anställning. Riskbenägenheten är även beroende av om individens arbetsuppgifter 
inbegriper risktagande. (Brandes et al, 2003) De resterande fem av respondenterna 
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uppger att deras inställning till risker inte förändrats i och med ägarskap genom 
optioner. Den främsta orsaken till detta är att deras arbetsuppgifter inte innefattar något 
direkt risktagande.  
 
 
5.3 Proposition 3 
 
Optionsmottagarnas prestation förbättras inte då optioner som belöning tillfaller en 
grupp på grund av att individen inte tror sig ha någon påtaglig effekt på gruppens 
belöning. 
 
Teorin säger att belöningar som är kopplade till en grupps prestation, har sämre effekt 
än de som är kopplade till en individs prestation (Jabes & Zussman, 1988). Båda 
företagen tilldelar optioner till en utvald grupp. Företag X tilldelar optioner till 
nyckelpersoner i företaget. Företag Y tilldelar optioner till nuvarande och framtida 
befattningshavare. Majoriteten av respondenterna säger att de blivit erbjudna optioner 
på grund av sin befattning, de tillhör den gruppen som får optioner.   
 
Teorin klargör att individer tror att deras egna prestationer inte har någon påtaglig 
effekt på gruppens resultat och de behöver därför inte anstränga sig då de ändå kommer 
att få dela på belöningen. (Jonsson, 1992) Fem av respondenterna tycker inte att deras 
prestation påverkats av optionsinnehavet. Anledningen är att de inte tror att de kan 
påverka aktiekursen och därmed sin belöning genom individuella prestationer. De 
menar att det är personalen som grupp och omgivningen som verkar på aktiekursen, 
inte enskilda arbetsinsatser. Om de inte kan påverka saknas motiv till prestation.  
 
En respondent anser att han kan påverka aktiekursen och han menar också att han 
presterar bättre sedan optionsprogrammen infördes. Han ser ett samband mellan 
prestation och värdet på sin belöning. Jonsson (1992) menade att om individen inte tror 
sig kunna påverka gruppens belöning ger det att optioner inte ökar individens 
prestation. Detta ter sig stämma med anledning av att respondenter presterar sämre då 
de inte tror sig kunna påverka sin och gruppens belöning och bättre då de tror sig kunna 
påverka belöningen.   
 
  
5.4 Proposition 4 
 
Optioner ökar inte mottagarens motivation om denne inte tror sig kunna bidra till att 
uppnå målet om en högre aktiekurs genom individuella prestationer. 
 
Individer blir motiverade av att ha ett utstakat mål. Ett mål ger individen en känsla av 
att hans eller hennes arbete fyller ett syfte. (Steers et al, 1996) Den anställde måste se 
sambandet mellan prestation och belöning för att bli motiverad. Endast en av 
respondenterna anser att han kan påverka målet, att öka aktiekursen, genom 
individuella prestationer. För honom finns det ett samband mellan prestation och 
belöning. 
 
Om mottagaren istället tror att dennes bästa individuella prestation kommer att ha 
väldigt liten eller ingen påverkan på aktiekursen, resulterar det i att optioner inte 
motiverar individen. (Brandes, et al, 2003) Fyra av respondenterna tror att anställda 
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genom individuella prestationer kan påverka aktiekursen och därmed bidra till att 
uppnå målet. De påpekar dock att inte alla anställda har den påverkan, den är i hög grad 
beroende av individens arbetsuppgifter. Tre av respondenterna betonar att de själva inte 
har den typen av arbetsuppgifter och följaktligen kan de inte påverka aktiekursen och 
sin belöning. 
 
En enskild individ kan inte öka aktiekursen genom individuella prestationer, 
aktiekursen är okontrollerbar enligt kontrollerbarhetsprincipen. (Kreizberg et al, 2002) 
Detta är de återstående två respondenternas åsikt. Det är personalen som grupp och 
omgivningen som verkar på aktiekursen, inte enskilda arbetsinsatser, menar de. 
 
Fem av sex respondenter menar således att de inte kan bidra till att uppnå målet om en 
högre aktiekurs genom individuella prestationer. Enligt teorin hade det förväntas att 
den respondent som ansåg sig kunna påverka aktiekursen också blivit motiverad, detta 
stämmer ej. Ingen av respondenterna tycker sig ha blivit motiverade av 
optionsinnehavet.   
 
 
5.5 Proposition 5 
 
Optioner motiverar genom pengarna optionsmottagaren erhåller för optionerna eller 
genom den uppskattning individen känner från företaget genom att de erbjudit denne 
optioner.  
 
Teorin förklarar att om en individ drivs av fysiologiska behov eller behov av säkerhet 
motiverar pengar endast tills behovet är tillfredsställt, detta enligt Maslows 
behovspyramid. För att pengar genom optioner ska motivera ska optionsmottagaren 
drivas av dessa behov. (Grove, 1984) På grund av den dåliga aktieutvecklingen har inte 
någon av optionsmottagarna inkasserat pengar genom sina optioner. Fem av 
respondenterna menar att deras motivation inte har påverkats anmärkningsvärt sedan de 
erhöll optioner. Detta tenderar att bero på den dåliga aktiekursutvecklingen då tre av 
respondenterna anser att deras motivation troligtvis hade ökat om 
aktiekursutvecklingen varit bättre och optionerna varit värda pengar. Resonemanget 
tyder på att pengar genom optioner är en motivationsfaktor och förklarar då till viss del 
optionsmottagarnas frånvaro av ökad motivation. De andra två respondenterna 
uttrycker att kopplingen mellan option och motivation är låg. Motivationen påverkas ej 
av optionsinnehavet. Hur motiverad en individ är beror på den personliga inställningen 
till arbetet menar en av respondenterna.  
 
När behoven är uppfyllda är pengar inte en motivationskälla utan ett prestationsmått, ett 
mått på den anställdes insatser. När en anställd blir erbjuden optioner kan det leda till 
att den anställde motiveras genom den uppskattning han känner från företaget. (Grove, 
1984) Endast en av respondenterna anger att han blivit motiverad med den 
förklaringen, han påpekar dock att optionerna i övrigt inte motiverat honom. 
Respondenten tillhör inte de yttersta befattningshavarna, han låg på gränsen till att bli 
erbjuden optioner, enligt honom. Att bli tillfrågad och få tillhöra den gruppen har varit 
motiverande.  
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5.6 Proposition 6  
 
Optioner motiverar den anställde om denne betraktar optionsprogram som ett rättvist 
belöningssystem. 
 
Enligt rättviseteorin kan den anställde se optioner som en orättvis belöning eftersom 
individen själv inte har kontroll över utfallet, det vill säga aktiekursen. (Brandes et al, 
2003) Fem respondenter anser att optionsprogram är orättvist, fyra av dem anser att det 
är på grund av den anledningen. En individ blir tillfredställd i sitt arbete om han 
upplever att det råder balans mellan vad han presterar och vad han får ut i belöning i 
förhållande till andra anställda (Robbins, 2001). Optioner kan antingen motivera eller 
motverka motivationen för anställda när de gör jämförelser med andra anställda 
(Brandes et al, 2003). Enligt en av respondenterna bör belöningar vara 
situationsanpassad och inte styrd av aktiekursen. Gör en individ ett bra jobb bör endast 
denne bli belönad för det, inte alla andra.  
 
Endast en av respondenterna tycker att optionsprogram är ett rättvist belöningssystem 
med förklaringen att det inte finns någon förlustmöjlighet (detta gäller för Företag X). 
Alla anställda finns till för aktieägarna, om det inte är lönsamt för ägarna ska det inte 
vara det för de anställda. Ett belöningssystem som ökar personalens inkomst men inte 
aktieägarnas är inte rättvist. 
 
Ingen av respondenterna har blivit motiverad av belöningssystemet. Fem bör inte ha 
blivit det heller enligt teorin eftersom de anser att det är ett orättvist system. Den 
respondent som anser att optionsprogram är ett rättvist belöningssystem skulle, om 
teorin stämde, ha blivit motiverad men så är emellertid inte fallet. 
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6 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser utifrån analysen, föra en avslutande 
diskussion samt ge förslag till framtida forskning. 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Syftet med denna C-uppsats är att identifiera motiv för tillämpning av optionsprogram 
som belöningssystem samt undersöka målöverensstämmelse mellan avsedd effekt och 
verkan av optionsprogram som belöningssystem. 
 
Vår slutsats gällande Proposition 1 är att företagen använder optionsprogram som 
belöning för att reducera principalagentproblemet samt motivera de anställda och få 
dem att prestera bättre. En viktig del i principalagentproblemet är att öka 
riskbenägenheten. Från vår analys av Proposition 2 anser vi det rimligt att optioner som 
belöning ökar optionsmottagarnas riskbenägenhet förutsatt att deras arbetsuppgifter 
innebär risktagande. Det kan finnas ett samband mellan ökad riskbenägenhet och tron 
att personligen kunna påverka sin belöning, aktiekursen. Ponerat att optioner ökar 
riskbenägenheten innebär det att företagen kan reducera principalagentproblemet 
genom att öka ägarinnehavet för de anställda. 
 
Från analysen av Proposition 3 drar vi slutsatsen att företagen tilldelar optioner som 
belöning till en utvald grupp.  Vi ser ett mönster som visar att optionsmottagarnas 
prestation inte förbättras om denne inte tror sig ha någon påtaglig effekt på gruppens 
belöning. För att kunna påverka belöningen fordras att individen kan påverka 
aktiekursen. Det finns sannolikt ett samband mellan motivation och individens förmåga 
att påverka aktiekursen genom individuella prestationer enligt analysen av Proposition 
4. Optioner ökar inte mottagarens motivation om denne inte tror sig kunna bidra till att 
uppnå målet om en högre aktiekurs genom individuella prestationer.  
 
Slutsatsen kring Proposition 5 ger delvis stöd till att optioner motiverar en individ 
genom de pengar optionsmottagaren erhåller för optionerna. För att erhålla pengar 
fordras att aktiepriset överstiger lösenpriset på optionen, aktiekursutvecklingen ska då 
ha varit god. Individen kan även motiveras genom den uppskattning denne känner från 
företaget genom att de erbjudit individen optioner. Motivationen grundar sig i 
individens uppfattning om optioner. Analysen visar en tendens till att optioner inte 
motiverar alla optionsmottagare i undersökningen.  
 
Proposition 6 indikerar att de anställda inte blir motiverade eftersom de betraktar 
optionsprogram som ett orättvist belöningssystem. Detta tyder bero på individernas 
oförmåga att kontrollera sin belöning, de kan inte påverka aktiekursen.  
 
Analysen av propositionerna visar att respondenternas inställning till om de personligen 
kan påverka aktiekursen genomsyrar deras attityd gentemot optioner i helhet. Vi menar 
att prestation, motivation och riskbenägenhet har en koppling till aktiekursen. 
Slutsatserna visar att det främst beror på tre faktorer; aktiekursens dåliga utveckling, att 
optionsmottagarna inte har arbetsuppgifter som innefattar risktaganden samt avsaknad 
av tron på personlig påverkan av aktiekursen.   
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6.2 Avslutande diskussion 
 
Företag X trodde inte att de lyckats uppfylla syftet med optionsprogram som 
belöningssystem. Företag Y ansåg att optionsmottagarna presterade bättre och att de 
blivit motiverade. Av slutsatserna har vi kommit fram till att optionsprogram inte 
uppfyller syftet på något av de båda företagen. Vi finner det intressant att Företag X 
som inte ansåg sig uppfylla syftet planerar att fortsätta tillämpa optionsprogram som 
belöningssystem. Företag Y, som i alla fall delvis tyckte sig uppnått den effekt som 
eftersträvats, vet inte om de ska fortsätta.  
 
Då analysen visat på att alla optionsmottagare ej motiverats av optionsinnehav anser vi 
det nödvändigt för företagen att undersöka vad som motiverar de anställda. På Företag 
Y fördes en diskussion gällande introduktion av optionsprogram i koncernen. De fann 
att intresset var stort men det resulterade ändå inte att optionsmottagarna blev 
motiverade. Detta finner vi underligt då diskussionsgruppen bestod av blivande 
optionsmottagare. Företag X gjorde inte ens ett försök att undersöka de anställdas 
motivationskällor vilket kanske medförde att de valde fel belöningssystem. Majoriteten 
av respondenterna tyckte att alternativa belöningssystem var att föredra, exempelvis 
rena kontanter eller resultatbaserade belöningar. 
 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har gjort en fallstudie av två företag med en aktieutveckling som varit svag. 
Undersökningen kunde ha fått ett annat utfall om vi hade valt att göra fallstudie av 
företag som hade en positiv aktieutveckling. Det skulle vara intressant att se om 
resultatet hade blivit annorlunda om studien gjordes på företag med goda 
framtidsutsikter. Vidare finner vi att det skulle vara intressant att se vad som har hänt 
om några år på företagen vi undersökte. Om optionsmottagarna ändrat åsikt om 
optionsprogram som belöningssystem ifall aktiekursen stigit.  
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 Bilaga 1 
 

  

Intervjumall till ansvarige för optionsprogram 
 

 
1. Vilken befattning har Ni? 
 
 
2. Hur många anställda har företaget? 
 
 
3. Hur många optioner är utfärdade? Vilken typ av optioner har Ni utfärdat? 

 
 

4. När infördes optionsprogrammet och vilka är det som får erbjudandet om 
optioner?  

 
 

5. Vilket syfte har optionsprogrammet? Hur är det kopplat till företagets mål och 
strategier? 

 
 

6. Har optionsprogrammet uppfyllt sitt syfte? 
 
 

7. Vilket beteende vill företaget främja eller vilket beteende vill företaget komma 
ifrån med hjälp av optioner? 

 
 

8. Fördes det någon typ av diskussion med mottagarna vid utformningen av 
optionsprogrammet för att se vad som motiverar dem? 

 
Om ja, tycker de att optionsprogram är ett bra sätt att belöna och motivera? 

 
 
9. Har Ni fått någon respons från de anställda vad gäller deras uppfattning om 

optionsprogrammet? 
 
 

10. Har Ni märkt någon skillnad på de anställdas motivation sedan 
optionsprogrammet infördes?  

 
 
11.  Anser Ni att optionsprogrammet får de anställda att knytas hårdare till företaget 

respektive kan locka nya medarbetare? 
 
 
12. Tycker Ni att det är ett bra belöningssystem? 

 
 

13. Kommer ni att fortsätta med optionsprogram? Har Ni några alternativa 
belöningar?



 Bilaga 1 
 

  

Intervjumall till optionsinnehavare 
 
 

1. Vilken befattning har Ni? 
  
 
2. Hur länge har Ni arbetat i företaget? 

 
 

3. Varför tror Ni att Ni har blivit erbjudna optioner? Vad tror Ni är syftet med dem? 
 
 

4. Har Er motivation påverkats någonting på grund av att Ni erhållit optioner? 
 
 

5. Har Er syn på erat arbete påverkats någonting efter det att Ni fått optioner? 
 
 
6. Har Er riskbenägenhet förändrats sedan optionsinnehavet?  

 
 

7. Vad är positivt respektive negativt med optioner? 
 
 

8. Tror Ni att en individ kan påverka aktiekursen genom individuella prestationer? 
 

Om inte, är det rätt att belöna efter något som Ni inte kan kontrollera? 
 
 

9. Är optioner som belöning rättvist? 
 
 

Finns det något annat belöningssystem som Ni skulle föredra istället? 




