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Sammanfattning 
Sedan den 1 januari 2005 skall alla börsbolag inom EU upprätta sina koncernredovis-
ningar enligt standarder utgivna av International Accounting Standard Board (IASB). 
Syftet med standarderna är att kapitalmarknaden effektiveras genom att jämförbarheten 
av redovisningshandlingar på den inre marknaden förbättras. IFRS 2 är den andra stan-
darden som IASB gett ut och heter Aktiebaserade betalningar.  IFRS 2 omfattar options-
program vilka är ett sätt för arbetsgivaren att rekrytera, behålla och motivera medarbeta-
re.  

Tidigare studier visar att det kan finnas en tendens att bolag överger optionsprogram på 
grund av IFRS 2. Detta då IFRS 2 lett till en mer dealjerad redovisning av optionspro-
gram och då detta medfört negativa ekonomiska konsekvenser för bolagen på grund av 
kostnadsföringen av dessa program. Syftet med denna studie är att beskriva och förklara 
hur svenska bolag förhåller sig till IFRS 2 och om detta haft en inverkan på svenska bo-
lags val att ha kvar optionsprogram. Detta skall ställas mot storleken på bolaget. För att 
uppnå studiens syfte har författarna valt att genomföra en kvantitativ studie i form av en 
webb enkät. Studien innefattar samtliga bolag i Large –och Small Cap som idag har op-
tionsprogram och eller som haft optionsprogram utgivna efter 7 november 2002 men 
som valt att slopa dessa. 

Vidare har en omfattande litteraturinsamling gjorts för att ge en förståelse kring IFRS 2 
och den problematik som finns med standarden. Enligt IFRS 2 skall optionsprogram 
kostnadsföras enligt verkligt värde. Problematiken uppstår enligt många med de op-
tionsvärderingsmodellerna som finns för att beräkna det verkliga värdet, exempelvis 
Black & Sholes då de inte ger en tillförlitlig värdering. Andra problem som IFRS 2 lett 
till är exemplvis att kostnadsföringen av optionsprogram blir för omfattande för de 
mindre bolagen då de inte har samma resurser som de större bolagen.  

Resultatet visar att de bolag som valt att ha kvar optionsprogram har gjort detta på 
grund av att det är ett sätt för dem att locka till sig kvalificerad personal. Att IFRS 2 
medfört att resultatet påverkas negativt har ingen betydelse för att nyttan överstiger 
kostnaden. De bolag som valt att slopa optionsprogram har gjort detta på grund av 
andra faktorer än de redovisningsmässiga och IFRS 2 har inte något med detta val att 
göra. Exempelvis anser dessa bolag inte att nyttan överstigit kostnaden och att options-
program inte varit ett bra sätt att motivera personalen på. Att mindre bolag skall ha en 
högre tendens till att överge optionsprogram i jämförelse med större bolagen, eller vice 
versa, till följd av IFRS 2 är inget som denna studie kunnat utpeka. 
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Abstract 
Since the 1st of January 2005 all listed companies in EU are required to prepare their 
consolidated financial statements in accordace to the standards provided from the In-
ternational Accounting Standard Board (IASB). The pupose of these standards is to 
make the capital market more effective by enhancing the comparability of accounting 
reports in the inner market. IFRS 2 is the second standard IASB issued and is called 
Share-based payments.  IFRS 2 covers stock option plans which often is a tool used by an 
employer to recruit, keep and motivate its employees.  

Previous studies show that companies may tend to give up their stock option plans due 
to IFRS 2. This, because IFRS 2 leads to a more detailed accounting of stock options 
and since an expence is recognized it results in negative economic qonsequences. The 
purpose with this study is to describe and explain how Swedish companies have reacted 
to IFRS 2 and if it has affected the choice of keeping stock option plans. This will be 
held against the size of the company. To be able to achieve the purpose of this study the 
authors have chosen to do an quantitative research with the help of a Web survey. The 
targeted respondents are companies listed on Large- and Small Cap who at the present 
have or have previously had stock options given after November 7th 2002.  

Furthermore, an extensive literature review has been carried out with the aim of gaining 
a deeper understanding about IFRS 2 and the critism directed to the standard. Accord-
ing to IFRS 2 the expense should be to the true value of the stock option. One of the 
problems lies in the models used to value the true value, for instance the Black-Scholes 
model, which many argue do not give a reliable valuation. Also, the expences to be rec-
ognized due to IFRS 2 are too extensive for smaller companies compared to larger 
companies since they do not have the same resources as the larger companies. 

The results show that companies have chosen to keep their stock option plans since it is 
a way for them to attract qualified staff. The fact that IFRS 2 affects the result negatively 
do not matter since the benefits exceeds the cost. Companies who have chosen to give 
up their stock option plans have done this due to other factors, IFRS 2 does not have 
anything to do with this choice. For example, these companies do not believe that the 
benefits have exceeded the costs and that it have not been a good way to motivate the 
employees. The study could not show that smaller companies have a higher tendency to 
give up their stock option plans compared to  larger companies, or vice versa, as a result 
of IFRS 2. 
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1 Introduktion 
Detta kapitel återger en kort historik i ämnet, vilket vidare leder till en diskussion kring det problem för-
fattarna uppmärksammat. Studiens problemformulering samt syfte framställs och vissa begrepp förtydligas. 
Den avgränsning som gjorts för att möjliggöra denna studie presenteras vilket följs av en disposition av 
kommande kapitel och dess innehåll. 

1.1 Bakgrund 
Studier av redovisningens klassifissering har traditionellt sett präglats av att forma grupper 
av länder med liknande redovisningssystem. Europeiska Unionen som har i syfte att skapa 
en mer jämförbar redovisning genom att harmonisera redovisningen har tidigare misslyck-
ats med detta då deras direktiv innehållit alltför många valalternativ, vilka har tolkats och 
utnyttjats av de olika medlemsländerna (Haller, 2002). Behovet av en harmonisering av re-
dovisningen har växt fram på grund av globaliseringen på den finansiella marknaden (Hal-
ling, 2004). Genom den senaste tidens utveckling har ett steg tagits i denna riktning och 
idag är redovisningen mer harmoniserad.  
 
Sedan den 1 januari 2005 skall alla bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad1 inom 
EU upprätta sina koncernredovisningar enligt internationella standarder (Ernst & Young, 
2004).  Detta innebär att de internationella standarderna tillämpades första gången på de fi-
nansiella rapporterna för första kvartalet 2005 (Svenberg, 2003). Dessa standarder som ges 
ut av IASB godkänns, innan implementeringen av EU som sedan blir ”lag” inom de länder 
som har samarbetsavtal med EU. De standarder som tillämpas är IFRS och IAS, dock skall 
även anvisningar från IFRIC och dess föregångare SIC följas (Fagerstöm & Lundh, 2005). 
De börsbolag inom EU och de bolag på en reglerad markand utanför EU som innan infö-
randet av IFRS tillämpade en annan internationell standard, som exempelvis US GAAP2, 
behövde inte tillämpa IFRS förrän 1 januari 2007 (Jermakowicz & Tomaszewski, 2006).  

Enligt EG-förordningen nr 1606/2002 är syftet med standarderna att effektivisera kapital-
marknaden genom att jämförbarheten av redovisningshandlingar på den inre marknaden 
förbättras. Detta så att konkurrensen och kapitalets rörlighet underlättas. Implementering-
en av IFRS anses vara av väsentlig betydelse för att en enda europeisk kapital marknad skall 
etableras. IAS regleringen introducerade de största förändringarna inom finansiell rapporte-
ring i Europa på 30 år. I Europa är det cirka 7 000 bolag på reglerad marknad som påverkas 
av standarden (Jermakowicz & Tomaszewski, 2006).  

IASB, tidigare känd som IASC hade tidigare svårt att få sina normer erkända internatio-
nellt. Att processen gått trögt har berott på skilda redovisningsfilosofier och redovisnings-
traditioner (Hoogendoorn, 2006). IFRS har ställts mot hårda krav innan EU förordningen 
antog standarden. Standarderna fick inte hindra kravet på en rättvisande bild  och kriterier-
na gällande jämförbarhet, relevans samt tillförlitligheten inom den finansiella informationen 
skulle uppfyllas (Jermakowicz & Tomaszewski, 2006). För Sveriges del har IAS 39 (Finan-

                                                 

1 I Sverige är sådana marknader aktietorget, Nordic Growth Market och Stockholmsbörsen.  

2  US GAAP är en samling rekommendationer. Begreppet innebär god redovisningssed för bolag i USA. 
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siella Instrument), IAS 19 (Ersättning till anställda) och IFRS 2 (Aktierelaterade ersättning-
ar) medfört störst omställning (Jönsson Lundmark, 2004).  

IFRS 2 är den andra standarden som IASB gett ut och heter Aktiebaserade betalningar. Stan-
darden innefattar förutom aktiebaserade ersättningar även utdelningar av aktier eller andra 
finansiella instrument som hänförs till införskaffandet av exempelvis lager, konsumtionsva-
ror, tillgångar samt immateriella och icke-finansiella tillgångar. De anskaffningar som gjorts 
skall sedan enligt IFRS 2 kostnadsföras i redovisningen samtidigt som motsvarande belopp 
skall redovisas som en skuld eller en ökning av det egna kapitalet. Detta beror i sin tur på 
huruvida den transaktion som gjorts varit baserad på kontanter eller det egna kapitalet (cash- 
eller equity- based), vilket slutligen redovisas till det verkliga värdet (fair value) (Fagerström & 
Lundh, 2005). IFRS 2 gavs ut efter de debatter som uppstått i oro om att det funnits ett 
glapp i standarderna vad gäller aktierelaterade ersättningarna. Tidigare fanns det varken 
svenska eller internationella standarder för hur redovisningen i resultat- och balansräkning-
en av sådana aktiebaserade betalningar till anställda skulle ske, istället uppgavs endast vilka 
upplysningar som fordras (Ernst & Young, 2004). FAR menade därför att IFRS 2 skulle 
fylla det tomrum som funnits innan införandet (FAR INFO, 2004).  

En av de aktiebaserade ersättningar som IFRS 2 omfattar är optionsprogram. De options-
program som påverkas av rekommendationen är de som är utställda efter den 7 november 
2002 (Bergström, Dahlman & Nilsson, 2005). Under början av 1990-talet uppstod en de-
batt i Sverige angående förmåner för högre befattningshavare. Anledningen till detta be-
rodde på uppmärksammade fall i svenskt näringsliv samt att reglering om hur sådana för-
måner skulle redovisas var på gång att beslutas i USA och Storbritannien (Smitt, Wiberg, 
Olwig, Riegnell & Sjöstrand, 2002) . 

Ett sätt för arbetsgivaren att rekrytera, behålla och motivera medarbetare är via belönings-
program. Ett annat ord för belöningssystem är incitamentprogram, vilka riktar sig till an-
ställda och uppdragstagare i syfte att komplettera eller ersätta andra mått använda till att 
övervaka prestationen av dessa. Det finns olika former av belöningsprogram som vanligen 
är aktierelaterade, där belöningen beror på aktiekursens utveckling., exempel på sådana är 
personaloptioner, teckningsoptioner, syntetiska optioner och köpoptioner och kallas för 
optionsprogram, vilka även kan motivera anställda till att fungera som potentiella monito-
rer för andra anställda (Hannes, 2007). Sådana avtal med arbetsgivaren brukar innebära att 
den anställde får rätt att förvärva ett värdepapper på förmånligare villkor förutsatt att denne 
fortfarande är anställd på bolaget eller inom koncernen (Skatteverket, 2007). 

1.2 Problemdiskussion 
Standarder för utformningen av ett bolags externa finansiella rapportering är inte något nytt 
fenomen, likväl har det med tiden fått en viktigare roll. Framför allt har internationella 
standarder haft en mycket viktig roll under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. 
Utvecklingen av nya standarder har fortgått trots att de varit utsatta för mycket kritik. Kri-
tiken som riktats mot standarderna är oftast att de anses vara för många, krångliga, kom-
plexa, detaljerade, oklara samt svårbegripliga. Detta medför i sin tur negativa konsekvenser 
för den finansiella informationen då onödiga kostnader i samband med implementeringen 
tillkommer (Hjelström, 2005).   
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Anja Hjelström som skrivit en avhandling om hur en redovisningsstandard blir till menar 
att det ofta uppstår ett stort missnöje med den färdiga standarden trots de enorma resurser 
som stoppas in i arbetet att framställa en standard. Som exempel tar hon standarderna 
IFRS och hur standarden har beskyllts för att bland annat vara svårbegriplig samt tvinga 
bolag att redovisa sådant som ingen har nytta av (Halling, 2005).  

I en studie gjord av Jansson & Hurtig (2005) där informationen om övergången till IFRS 
som 64 av de större svenska noterade bolagen publicerat, visar att IFRS 2 är på andra plats 
för de standarder som givit bolagen högst beloppsmässig effekt avseende 2004. Problemen 
har då främst legat i redovisningen av kostnaden för aktierelaterade ersättningsprogram i 
resultaträkningen utifrån verkligt värde på förmånerna. Dock har det konstaterats i en stu-
die gjord av Bergstöm m fl. (2004) att mer än 80 % av de 30 största börsbolagen i Sverige 
samma år hade något sorts personaloptionsprogram. 

Den kritik som framförts mot IFRS 2 har varit att ingen faktisk utgift i form av kontanter 
eller andra tillgångar uppstår. På samma gång riktas även kritik mot att det begreppsmässiga 
ramverket framställt av IASC/IASB inte överensstämmer med redovisningen av en kost-
nad vid en aktiebaserad betalningstransaktion (Fagerström & Lundh, 2005). Vissa hävdar 
till och med att en kostnadsföring av optionsprogrammen kan leda till ett mer missvisande 
resultat då optionerna endast kan utgöra en kostnad om de verkligen löses in. I annat fall 
belastas alltså resultatet felaktigt om ingen inlösning sker innan löptidens slut. Andra häv-
dar att de värderingsmodeller som används för optioner tenderar att överskatta värdet 
(Bergström m fl, 2004). 

Annan kritik som riktats är att aktierelaterade belöningar till anställda inte bör påverka bo-
laget utan istället aktieägarna, eftersom det är de som lämnar en del av sitt ägarintresse och 
inte bolaget. Vidare argumenteras det för att de anställda faktiskt inte överlämnar några 
tjänster för optionerna, utan att de istället redan får betalt i form av pengar eller andra till-
gångar för de tjänster som erbjuds. Ytterligare problematik ligger sedan för bolag i att veta 
när kostnaden skall redovisas och hur. Enligt IFRS 2 skall då bedömningen av detta baseras 
på det verkliga värdet, vilket är marknadsvärdet när en sådan uppskattning kan göras. Svå-
righeter kan då uppstå vid bedömningen av verkligt värde för aktier och optioner då dessa 
inte nödvändigtvis handlas på en aktiv marknad (Fagerström & Lundh, 2005).  

I USA har denna debatt varit högljudd och många ledande experter, däribland Warren Buf-
fett menar att de senaste årens redovisningsskandaler, bland annat Enrons fall i USA har 
haft mycket med just optionsprogrammen att göra. Problemet har även enligt Buffett legat 
i att bolagen borde ha kostnadsfört optionsprogrammen som vilken annan lön eller ersätt-
ning som helst (Bergström m fl, 2004). På liknande sätt visar studien gjord av Bergström m 
fl. (2004) att en kostnadsföring enligt IFRS skulle innebära en genomsnittlig resultatminsk-
ning på 1,5 % för de undersökta bolag som erbjuder optionsprogram till anställda utan ve-
derlag. 

IASBs gensvar på den kritik som framställts har främst varit att ett utflöde av kontanter el-
ler andra tillgångar alltid sker då ett bolag erhåller resurser som betalning för instrument 
hänförliga till eget kapital. Samtidigt resonerar IASB som sådan att termen ”tillgång” inte är 
begränsad till resurser som kan bokföras som tillgång i balansräkningen. Utan tjänster kan 
även vara sådana som erhålls i framtiden och som därav uppfyller definitionen av en tjänst. 
Vad gäller kritiken mot att bolaget inte är en part i den aktiebaserade belöningstransaktio-
nen motsätter sig IASB till, och påvisar att det i själva verket är bolaget och inte aktieägarna 
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som utger aktierelaterade belöningar och optionsprogram till anställda (Fagerström & 
Lundh, 2005).  

En studie gjord av Cabander & Engström (2005) visar att det kan finnas en tendens till att 
bolagen överger optionsprogram på grund av IFRS 2. Anledningarna till detta anses vara 
att optionsprogrammen blivit administrativt krångliga vilket har lett till att hanteringen blir 
dyrare och att kopplingen mellan utförda prestationer och börskursen inte är optimal. 
Dessutom ansåg de undersökta bolagen att optionsprogram inte är lika fördelaktiga som 
andra incitamentplaner. Studiens resultat visar att de bolag som har fungerande incitament-
program troligen inte kommer överge programmen. Författarna påpekar dock att det är 
förståeligt om de mindre bolagen överger dessa då de har lägre resultat, vilket innebär att de 
högre kostnaderna som IFRS 2 medför blir synligare (Cabander & Engström 2005). Då 
mindre bolag har färre intressenter krävs inte en lika detaljerad redovisning som för de 
större bolagen (Drefeldt, 2007). 

Studien av Cabander & Engström utfördes samma år som införandet av IFRS 2. Detta be-
tyder att mycket av informationen bygger på spekulationer då den första årsredovisningen 
efter införandet av standarden inte hade publicerats och därmed var inte alla komplikatio-
ner med IFRS 2 kända. Det har sedan dess inte utförts någon uppföljning till studierna och 
det saknas även en studie där man undersökt huruvida bolagen beslutat att lämna sina op-
tionsprogram eller inte.  

1.3 Problem 
Ovanstående bakgrund och problemdiskussion har lett till följande övergripande frågeställ-
ningar: 

• Har IFRS 2 påverkat svenska bolags val att ha kvar optionsprogram eller inte? 

• Vad grundar sig detta beslut på och finns det i sin tur någon skillnad i detta val be-
roende på bolagets storlek? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur svenska bolag förhåller sig till IFRS 
2 och om detta haft en inverkan på svenska bolags val att ha kvar optionsprogram. Detta 
skall ställas mot storleken på bolaget.  

1.5 Avgränsning 
Då IFRS 2 omfattar alla aktierelaterade ersättningar kommer studien att avgränsa sig till att 
endast omfatta optionsprogram. Anledningen till detta är på grund av att optionsprogram 
är mer förekommande som incitamentprogram och då optioner är mer riskfyllda än vanliga 
aktier vilket även förklaras närmare i den teoretiska referensramen. Eftersom IFRS 2 endast 
omfattar de optionsprogram som är utgivna efter 7 november 2002 kommer undersök-
ningen endast omfatta sådana program. Undersökningen kommer vidare att omfatta alla 
typer av optionsprogram, personaloptioner, syntetiska optioner, köpoptioner samt teck-
ningsoptioner. Det spelar alltså ingen roll vilket av dessa bolag använder, samtliga god-
känns i denna studie. Studien innefattar både de bolag som idag har optionsprogram och 
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bolag som haft optionsprogram utgivna efter 7 november 2002 men som valt att slopa des-
sa. 

Studien kommer dessutom att avgränsa sig genom att endast omfatta de börsbolag som har 
säten och som upprättar sina koncernredovisningar i Sverige. Detta betyder att de bolag 
som har sitt beslutsfattande beträffande optionsprogram utomlands exkluderas. 

Då studien syftar till att undersöka om det finns skillnader beroende på bolags storlek 
kommer endast Large Cap och Small Cap undersökas. Detta för att tydligare se skillnader-
na.  

1.6 Förtydliganden 
Författarna vill förtydliga vissa begrepp som används i denna studie. Författarna vill göra 
klart för läsaren att när författarna refererar till bolag som tidigare haft optionsprogram 
menar de bolag som haft optionsprogram utgivna efter 7 november 2002 men som valt att 
slopa dessa. Vidare refererar författarna till mindre och större bolag, vilka de med dessa syf-
tar på Small Cap och Large Cap. Dock skall nämnas att detta inte gäller för den teoretiska 
referensramen (kapitel 3), då benämningarna mindre och större bolag syftar till bolagsstor-
lek i allmänt.  
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1.7  Disposition 
 

I detta kapitel återges en kort historik i ämnet, vilket 
vidare leder till en diskussion kring det problem förfat-
tarna uppmärksammat. Studiens problemformulering 
samt syfte framställs och vissa begrepp förtydligas. 
Den avgränsning som gjorts för att möjliggöra denna 
studie presenteras vilket följs av en disposition av 
kommande kapital och dess innehåll. 

     

Detta kapitel förklarar hur författarna gått tillväga för 
att hitta information om ämnet samt hur empirin in-
samlats. Tillvägagångssättet beskrivs i detalj och följs 
av en diskussion om studiens tillförlitlighet samt käll-
kritik. 

 

I detta kapitel ges läsaren en inblick i tidigare kunskap 
inom ämnet. Här presenteras IFRS 2, optionsprogram 
samt syftet med redovisningen, som senare kan stödja 
analysen av det empiriska resultatet. 

 

Detta kapitel utgör resultatet från enkätundersökning-
en. Resultatet sammanställs i diagram för att sedan 
kunna kopplas till referensramen. I detta kapitel görs 
ett samband mellan det empiriska resultatet som in-
samlats samt den referensram som framställts. 

 

Detta kapitel konstaterar de slutsatser som dragits ut-
ifrån det empiriska resultatet. Vidare ges förslag till vi-
dare studier samt kritik mot studien. 

Kapitel 2 - Metod 

Kapitel 3 – Teoretisk re-
ferensram 

Kapitel 5 – Diskussion 
och Slutsatser 

Kapitel 4 – Empiri & 
Analys 

Kapitel 1 - Inledning 
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2 Metod 
Detta kapitel förklarar hur författarna gått tillväga för att hitta information om ämnet samt hur empirin 
insamlats. Tillvägagångssättet beskrivs i detalj vilket följs av en diskussion om studiens tillförlitlighet samt 
källkritik. 

Ur en generell synpunkt kan metod definieras som läran om hur data samlas in, analyseras, 
organiseras, bearbetas samt hur informationen tolkas systematiskt så att andra kan ta del av 
den (Halvorsen, 1992). Då IFRS 2 endast har tillämpats i tre år och då det flesta studier 
som gjorts är innan eller samma år som standarden gavs ut har författarna inte hittat någon 
tidigare uppsats skriven om hur utgången sett ut. Författarna ämnar med undersökningen 
att studera förhållanden som är både kända och okända. 

2.1 Undersökningens metodansats 
Den kvantitativa och den kvalitativa är de två metodansatser som används vid empiristudi-
er och datainsamling (Aczel & Sounderpandian, 2005). Val av metod beror bland annat på 
undersökningens ämne. Valet är resultatriktat och skall väljas beroende på hur undersök-
ningens ämne betraktas samt syftet med undersökningen. En blandning mellan den kvanti-
tativa och den kvalitativa metoden resultera i många fall i en bättre undersökning (Ander-
sen, 1998).   

Författarna har i denna studie i huvudsak följt den kvantitativa metodansatsen. Enligt Ja-
cobsen (2002) är den kvantitativa metoden lämplig när en tydlig frågeställning finns som 
syftar till att mäta ett fenomens frekvens eller omfattning. Författarna anser att detta krite-
rium stämmer bra överens med studiens syfte då denna är ämnad till att mäta till vilken fre-
kvens och vilken omfattning IFRS 2 har haft på svenska bolags val att ha kvar optionspro-
gram. Av de frågor som följdes av enkätundersökningen var de flesta i huvudsak slutna frå-
gor. Anledningen var att svarsfrekvensen ökar med slutna frågor samt att alla respondenter 
studeras på samma sätt.  

Den kvalitativa metoden består av att ”förstå” och inte ”förklara” (Andersen, 1998). Meto-
den innebär att en djupare tolkning i ord av ett fenomen undersöks (Jacobsen, 2002). Även 
om studien i huvudsak följer den kvantitativa metodansatsen har författarna valt att inklu-
dera ett litet inslag av det kvalitativa tillvägagångssättet. Många av de slutna frågorna följdes 
av en öppen fråga där respondenterna fick motivera sina svar. Författarna valde att inklude-
ra dessa för att få en djupare förståelse för hur respondenterna förhåller sig till frågan.  

2.2 Undersökningens forskningsansats 
En forskares arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra. Det finns då tre 
begrepp som kan ange alternativa sätt för forskaren att arbeta med för att relatera teori och 
empiri; deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson, 2003). Det deduktiva arbetssät-
tet kännetecknas av att forskaren testar befintliga eller nya teorier för att se hur väl dessa 
återger verkligheten för att sedan dra slutsatser om enskilda företeelser (Artsberg, 2005). En 
forskare som arbetar induktivt har studerat ett forskningsobjekt och utifrån den insamlade 
informationen och empirin därefter formulerat en egen teori (Patel & Davidson, 2003). 
Abduktion är ett tredje sätt att närma sig den empiriska verkligheten, där forskaren utgår 
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från empirin, likt det induktiva angreppssättet men avvisar istället inte teoretiska föreställ-
ningar (Bryman, 2002). Det abduktiva angreppssättet sägs därför vara en kombination av 
det induktiva och deduktiva arbetssättet (Patel & Davidson, 2003). 

Författarna har i denna studie valt att inte förkasta den teori som tidigare studier bygger på.  
Den enkät som utformats har utgått från tidigare teorier för att undersöka om dessa kan ge 
stöd till att förklara huruvida IFRS 2 haft en inverkan på svenska bolags val att ha kvar op-
tionsprogram. Dock ligger tyngdpunkten på den empiri som insamlats.  

2.3 Insamling av data 
Att välja lämpliga källor för datainsamlingen är minst lika viktig som att välja forskningsme-
tod (Kylén, 2004). Litteraturen som författarna insamlat har inhämtats från olika akademis-
ka artiklar. Många av artiklarna har författarna letat fram via högskolebiblioteket i Jönkö-
ping artikellänkar. Ord som författarna sökt på är optionsprogram, share-based payment 
samt IFRS 2. En stor del av den litteratur som insamlats har varit i form av böcker som 
författarna funnit med hjälp av högskolebibliotekets sökmotor Julia vilka främst handlat 
om optionsprogram, redovisningens syfte samt standarden IFRS 2. Även högskolans data-
baser har använts där Affärsdata, FAR komplett och Science Direct har varit de mest före-
kommande. Tidningen Balans, som utges årligen av FAR SRS har framför allt varit en god 
informationskälla för en inblick i de problem med IFRS som uppmärksammats i bran-
schen. Författarna har även använt Balans som en grund för att senare söka information 
som använts. För möjliggörandet av denna studie har även tidigare undersökningar inom 
samma ämnesområde haft en stor inverkan. De resultat som kommit till känna samt de 
diskussioner som förts har bidragit till en mer uppdagad fortsatt studie. Samtidigt har även 
dessa studier använts för en jämförelse med det egna resultatet för en naturlig giltighets-
prövning. 

Propositioner, uttalanden samt rekommendationer från diverse råd och myndigheter har 
beaktats och en ingående analys av de internationella redovisningsreglerna som denna stu-
die berör har utförts. De institutionella källorna har hjälpt författarna att få en uppfattning 
om de skyldigheter som åligger börsnoterade bolag. Däribland har författarna även genom-
fört en omfattande litteraturinsamling för att underlätta utformningen av den enkät som 
använts för insamlingen av de primära data. 

Primärdata är sådana data som tidigare inte blivit analyserad eller tolkad (Cooper & Schind-
ler, 2001). Det är sådana data som forskaren samlar in genom exempelvis intervjuer, obser-
vationer eller frågeformulär (Andersen, 1998). Den primärdata som författarna insamlats 
härleds från enkätundersökningen.  

2.4 Val av respondenter 
En forskare måste även innan undersökningen genomförs avgränsa den grupp som studien 
skall omfatta, det vill säga populationen (Patel & Davidson, 2003). Populationen måste där-
för beskrivas så att det inte råder något tvivel om vilka som ingår i den eller inte. Urvalet är 
därför den del som forskaren väljer utifrån populationen (Saunders, Lewis & Thornhill, 
2006). 
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Eftersom IFRS endast skall följas av bolag som är noterade var det för författarna ett givet 
val att dessa skulle utgöra studiens respondenter. Författarna valde att använda sig av Af-
färsvärldens lista över bolagen, där de är uppdelade i Large-, Mid, och Small Cap. Anled-
ningen till att författarna valde Affärsvärldens lista var för att den ansågs som mest tillförlig 
samt uppdaterad. Affärsvärldens listor hittades med hjälp av databasen Affärsdata. Förfat-
tarna valde att endast inkludera Large- och Small Cap (se bilaga 1) för att undersöka om det 
finns en skillnad mellan stora och mindre bolags syn på IFRS 2. Dessutom ansågs dessa två 
listor utgöra ett tillräcklig stor underlag för att kunna dra relativt generella slutsatser. Large 
Cap utgörs av 67 bolag och Small Cap utgörs av 120 bolag, den totala populationen var 
därför 187 bolag. Författarna valde att kontakta samtliga 187 bolag och insåg snabbt att en 
revidering av populationen skulle komma att göras. För att kunna uppfylla studiens syfte 
kunde endast de bolag som idag har eller tidigare haft optionsprogram men valt att slopa 
dessa inkluderas. Även där gjordes en revidering då endast de bolag som valt att slopa op-
tionsprogram som var utgivna efter 7 november 2002  inkluderades. De bolag vars ansvarig 
för beslutsfattandet är stationerad utomlands sållades bort då enkäten var skriven på svens-
ka samt för att en avgränsning inom Sveriges gränser gjordes. En revidering av antalet re-
spondenter gjordes även efter insamlingen av empirin då det visade sig att visa responden-
ter inte antingen inte hade eller hade haft men innan införandet av IFRS 2. Detta resultera-
de i att populationen utgjorde 71 bolag som idag har eller tidigare haft optionsprogram. 
Studien omfattar alla dessa bolag.   

2.5 Enkätundersökning 
I denna studie har författarna använt sig av en enkät som verktyg för att undersöka det 
problem som uppmärksammats.  

2.5.1 Webbenkät 

Då denna studie skulle utföras med stora urvalsgrupper var en enkätundersökning mest 
fördelaktig då den når ut till många personer och för att resultaten blir lättare att bearbeta. 
Dessutom vet man med enkäter att alla respondenter får samma frågor, vilket även gör det 
lättare att jämföra svaren. En enkätundersökning via e-post görs enligt Robson (2002) då 
urvalsguppen är förhållandevis ganska stor samt då respondenterna inte befinner sig på 
samma område. Samtidigt skall de respondenter som valts ut vara kunniga samt ha ett in-
tresse för det problemområde som studien berör. Respondenterna i denna studie kom för-
fattarna i kontakt med genom att ringa börsbolagens huvudkontor och be om att bli hänvi-
sade till ekonomichef alternativt ekonomiansvarig, vilka därmed har utgjort antalet respon-
denter i denna undersökning.  

Författarna har dessutom använt sig av en webbaserad enkät, vilket gör det enklare för re-
spondenterna att besvara då tillgängligheten ökar. Möjligheten ger även en större flexibilitet 
för både användaren och mottagaren då undersökningen skickas ut med e-post till respon-
denten. Resultatet exporteras sedan automatiskt tillbaka till användarkontot.  

Hänsyn har även tagits till den tidsbrist respondenterna kan ha och författarna har därför 
anpassat frågorna så att de kan besvaras snabbt men fortfarande vara användbara. Enligt 
Robson (2002) har en korrekt e-post adresslista stor betydelse för en e-postundersökning 
då tiden i annat fall lätt kan dra över. Författarna har därför säkrat detta och minskat bort-
fallet genom att via telefonsamtal få korrekt adress. Samtidigt har författarna haft i för-
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hoppning att ett telefonsamtal kunnat öka svarsfrekvensen och få respondenterna att svara 
snabbare. Anledningen till att författarna inte valde att undersöka alla bolags årsrapporter 
och sedan ringa de som har eller haft optionsprogram var på grund av att de ansåg att det 
var mer tidskrävande. Genom att ringa alla bolag kunde författarna fastställa dem som har 
eller haft optionsprogram och samtidigt få korrekt mailadress. Författarna förutsätter att de 
pratat med rätt person då de ingående förklarat studiens forskningsområde samt fått be-
kräftelse under samtalets gång att personen i fråga varit tillräckligt erfaren och upplyst för 
att besvara enkäten. I annat fall har författarna alltid blivit hänvisade till den som varit an-
svarig och bildad inom området IFRS 2.  

2.5.2 Utformning av enkät 

För att undvika vissa av de nackdelar som förekommer med enkäter, valde författarna att 
blanda bundna samt öppna svarsalternativ, där det bundna svarsalternativet var antingen ja, 
nej eller vet inte och den öppna delen bestod i att låta respondenterna själva kommentera 
frågan (se bilaga 2). Fördelen med bundna svar är möjligheten att statistiskt bearbeta inter-
vjusvaren, medan öppna svar ger högre grad av öppenhet och ett tillfälle för djupare analys. 
Dessutom var tre av frågorna i forma av skala där 1 var ”Stämmer sämst” och där 5 var 
”Stämmer bäst”. Anledningen till detta var på grund av att författarna inte ville att respon-
denterna skulle kryssa för endast ett alternativ utan på detta sätt tvingades respondenterna 
ta ställning till alla påståenden. Detta anser författarna ge en mer tillförlitlig bild. En enkät 
måste vara grundligt genomtänkt innan den sänds ut, vilket bland annat betyder att den inte 
skall vara alltför omfattande (Ejvegård, 1993). För att lyckas med en enkät krävs det därför 
att utformningen av enkätfrågorna varit genomtänkt och likaså dess struktur. Vid utform-
ningen av enkätfrågorna har författarna studerat dess relevans i förhållande till studiens syf-
te, samt försökt göra frågorna entydiga för att undvika eventuell missuppfattning och där-
med minska det interna bortfallet. Samtidigt besvaras enkäten av personer vars arbeten be-
står i att ha förståelse för det område studien och enkäten berör, varför man inte varit över-
tydlig i utformandet av frågorna.  

Författarna har dock valt att ta med svarsalternativet ”Nej” på fråga 2 i enkäten (se bilaga 
2) för att försäkra sig om att endast de som idag har eller tidigare haft optionsprogram be-
svarar enkäten. Detta då bolaget kan ha missuppfattat det vid telefonsamtalet. Författarna 
anser att detta gjort undersökning mer tillförlitlig. En annan fråga som också togs med för 
att författarna skulle försäkra sig om att rätt respondenter svarat var frågan om vilket år bo-
laget valt att slopa optionsprogram (se bilaga 2, fråga 17). Exempelvis skulle de som hade 
svarat att de valt att slopa optionsprogram 2001 exkluderas då dessa inte skulle omfattas av 
IFRS 2. Dock, var det inga bolag exkluderades på grund av detta. 

Ett steg i att öka svarsfrekvensen har varit att ta hänsyn till enkätens utseende, då en lämp-
lig layout tilltalar respondenter till att svara. Samtidigt har författarna velat konstruera en 
enkät som ger den information man behöver och som svarspersonerna kan acceptera. Då 
författarna redan funnit de personer i bolagen som besitter den kunskap som är nödvändig 
är de 24 enkätfrågorna (se bilaga 2) inriktade till att besvara ifall bolaget i fråga antingen har 
eller haft optionsprogram, om användningen av IFRS 2 medfört komplikationer samt om 
eventuella problem uppmärksammats. Författarna har valt att bifoga ett följebrev med en-
käten då detta enligt Kylén (2004) bör göras. Följebrevet innehöll en beskrivning av syftet 
och hur lång tid det tar att besvara den. Dessutom lämnade författarna kontaktuppgifter så 
att respondenterna visste var de skulle vända sig med frågor och funderingar.  



IFRS 2 
Effekten på optionsprogram i svenska bolag 

 

 

 11 

Vid utformningen av enkäten har författarna försökt låsa vissa frågor för att på så sätt för-
säkra sig om att dessa skull besvaras men dessvärre kunde detta bara göras på två frågor (se 
bilaga 2, markerade med ett X). Detta då det skulle medföra att de företag som inte har op-
tionsprogram idag skulle bli tvungna att besvara på de frågor som var avsedda för de före-
tag som idag har optionsprogram och vice versa. 

Enligt Bell (2000) bör alla datainstrument utprovas, man skall med andra ord ha en för-
söksversion av enkäten som man låter utomstående fylla i. Detta för att försäkra sig om att 
alla frågor och instruktioner varit klara och begripliga samt om man eventuellt behöver 
stryka vissa frågor som inte kan ge någon användbar information. Dessvärre hade förfat-
tarna ingen möjlighet till detta då tiden varit begränsad. Därför valde författarna att istället 
rådfråga handledaren Fredrik Ljungdahl för att försäkra sig om att frågorna varit av rele-
vans samt att enkäten inte varit utformad på ett missvisande sätt.  

2.6 Bortfallsanalys 
Fastän författarna anser att dem försökt vid utformningen av enkäten och vid utskicket 
göra deras bästa för att minska bortfallet skedde dock en sådan. Ett bortfall skedde redan 
vid telefonkontakten då 7 bolag från Small Cap  och 1 bolag från Large Cap inte vill ställa 
upp och besvara enkäten. Enkäten skickades därmed inte till dessa 8 bolag. Då författarna 
valde att ringa alla bolag innan utskicket av enkäten fick de möjlighet att prata med alla bo-
lag. Detta medförde att författarna fick ta del av information även från de bolag som inte 
valde att svara på enkäten. Informationen redovisas verbalt i samband med empirin i kapi-
tel 4. Tabellen nedan visar hur många respondenter i varje lista som valt att besvara enkäten 
och hur många som inte valde att göra detta.  

 Antal utskick Antal svar Svarsfrekvens 

Large Cap 20 17 85 % 

Small Cap 51 18 35,3% 

Totalt 71 35 49,3 % 

Table 1 - Svarsfrekvens 

Det externa bortfallet som visar antal obesvarade enkäter uppgick totalt till 50,7 % procent, 
det vill säga 36 respondenter. Som tabellen ovan visar uppgick svarsfrekvensen till 49,3%. 
Författarna hade som mål att uppnå en svarsfrekvens på 50 % och är väldigt nöjda med re-
sultatet. Svarsfrekvensen för Large Cap var betydligt högre än för Small Cap och författar-
na anser att de kan generalisera för bolagen i Large Cap.  

Uppfattningarna om hur hög svarsfrekvensen skall vara för att den ska ge ett så bra resultat 
som möjligt är kluvna. Vissa hävdar att en procentsats på 20 % är acceptabel medan andra 
hävdar att 50% är acceptabel. Dock, sägs att svarsfrekvensen för enkätundersökningar via 
e-post och webbenkäter kännetecknas av låg svarsfrekvens. Författarna har försökt att höja 
svarsfrekvensen på olika sätt. Genom att ringa respondenterna först innan utskicket av en-
käten var ett sätt. Ett annat sätt att höja svarsfrekvensen är genom påminnelser. Detta är 
något författarna varit noggranna med och skickat ut 10 påminnelser. Detta fick en positiv 
effekt då författarna märkte att alltfler svarade vid påminnelserna.  
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Det är inte bara det externa bortfallet som skall beaktas utan det interna skall också under-
sökas (Wallén, 1996). Författarna anser att det interna bortfallet varit lågt då de responden-
ter som svarat enkäten tagit sig tid till att besvara den. Väldigt låg bortfall uppmärksamma-
des vid de slutna frågorna men ett något högre bortfall kunde dock konstateras vid de öpp-
na frågorna. Detta var dock inte så högt att resultatet påverkas negativt. Författarna tror att 
detta bortfall kan bero på att det kan finnas en tendens i att man förbiser de öppna frågor-
na och koncentrerar sig mer på de slutna istället. Dessutom, som Jacobsen (2002) poängte-
rar att svarsfrekvensen blir lägre ju större insats en undersökning kräver. Vid öppna frågor 
krävs en större insats och därav den lägre svarsfrekvensen jämfört med de slutna frågorna.   

Enligt Kylén (2004) skall en borfallsanalys göras för att undersöka vad som är typiskt för 
dem som inte besvarat och för att kunna bedöma svaren rätt. Vad gäller de som inte svarat 
i Small Cap så tror författarna att tidsbristen och bristen på resurser varit den troligaste för-
klaringen. Detta är något som författarna mötte vid telefonkontakten då många inte kunde 
lova att de skulle ställa upp då det inte hade tid att göra detta. Beträffande de som inte sva-
rade i Large Cap tror författarna bero på att undersökningen inte prioriteras då de får väl-
digt många förfrågningar från studenter. Författarna tror dock inte att de svar som fattas 
skulle vända upp och ner på undersökningen då svarsfrevensen varit hög och då informa-
tion från respondenter som inte valt att delta finns tillhandahållen. 

2.7 Bearbetning av data  
Enligt Kylén (2004) skall all information som insamlats bearbetas och sammanställas så att 
den kan analyseras och tolkas. Sammanställningen valde författarna att göra grafiskt i olika 
diagram med hjälp av Excel. Anledningen till att författarna valde att åskådliggöra samman-
ställningen grafiskt var för att underlätta för läsaren då denna kan relatera den text som 
återfinns med diagrammen för att få en djupare förståelse för den empiri som insamlats. 
Detta även som Kylén (2004) påpekar att sammanställningen bör göras överskådlig och 
lättförståelig.  

Dessutom skriver Kylén (2004) att analysen bör underlättas genom att samla in informatio-
nen för varje delfråga för sig. Detta är något som författarna tänkt på vid bearbetningen då 
varje fråga sammanställs och analyseras för sig för att göra det lättare för läsaren att hänga 
med. Författarna har valt att sammanställa svaren numeriskt genom att återge antalet av re-
spondenterna för både de slutna frågorna och för rankningsfrågorna. För de öppna frågor-
na ges en verbal förklaring. Författarna har valt att inte sammanställa informationen med 
hjälp av statistiska program så som SPSS då de anser att underlaget inte varit tillräcklig  
stort (71 bolag). Dessutom var några av frågorna i form av rankningsfrågor vilka kan vara 
svåra att sammanställa i sådan program då all information inte tas hänsyn till.  

Som tidigare nämnts har författarna fått information av de bolag som inte valde att besvara 
enkäten via telefonkontakten. Denna information kommer författarna att inkludera i kapitel 
4, dock endast verbalt. Dessa kommer alltså inte inkluderas i diagrammen eller i analysen.  

Som ovan nämnts bestod enkäten av öppna samt slutna frågor, och därtill även ranknings-
frågor. Respondenterna fick här möjlighet till att bedöma påståenden utifrån en skala mel-
lan 1-5, där 1 stämmer sämst och 5 stämmer bäst. För att åskådliggöra hur författarna be-
dömt de svar som tilhandahållits illustreras ett typsvar nedan (se figur 1). Författarna har 
vid granskningen av de resultat som erhållits bedömt att en trea inneburit att ingen skillnad 
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skett sedan innan införandet av IFRS 2 samt att en tvåa lutat mot ”stämmer sämst” och att 
ett ställningstagande åt den vänstra kolumnen därför tagits, detsamma vid en fyra vilket in-
neburit att respondenten tagit en ståndpunkt åt den högra kolumnen.  

 

 

Figur 1 - Exempel på respondenteras svar från enkätundersökningen 

2.8 Tillförlitlighet 
Det finns två sätt att mäta kvaliteten hos data. Den ena är validitet och den andra reliabilitet 
(Kylén, 2004). Oavsett vilken metod man väljer för insamlingen av information skall man 
alltid kritiskt granska hur tillförlitligt och giltigt resultatet är (Bell, 2000) 

2.8.1 Validitet  

I vetenskapliga sammanhang är det viktigt att observationen bland annat uppfyller kravet 
på validitet, eller lättare sagt giltighet (Hartman, 2003). Validitet är därför ett mått på om en 
specifik fråga eller en enkät mäter det man vill att den skall mäta, vilket även kallas bekräft-
barhet (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att studien får en så hög validi-
tet som möjligt. Giltigheten kan uppdelas internt och externt där den interna beskriver 
förmågan att mäta det som är avsett att mätas. En viktig faktor för den interna giltigheten 
är att rätt respondent intervjuas och att denne lämnar riktig information. Författarna har 
för att säkerställa att rätt person besvarat enkäten i förväg kontaktat bolaget för att få tag på 
rätt person. Författarna sökte den person på bolaget som var mest kunnig inom IFRS 2 
och som var behörig att besvara enkäten. Detta har som följd höjt studiens validitet. För-
fattarna anser att respondenterna givit sanningsenlig information. Dessutom har författarna 
innan att ha skickat ut enkäterna rådfrågat handledaren för att säkerställa att enkäten är ut-
formade så att det den mäter det den är avsedd att mäta. Författarna har för att öka validi-
teten valt att vara övertydliga gällande att det endast är de optionsprogram utgivna efter 7 
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november 2002 som efterfrågas. Att denna information återgavs både i följebrevet (se bila-
ga 3) och i enkäten (se bilaga 2) var ett medvetet val.  

Den externa giltigheten handlar om generaliserbarhet. Här spelar storleken på urvalet en 
stor roll. Då författarna inte gjorde något urval utan använde hela populationen. Att endast 
Large Cap och Small Cap valdes var ett medvetet val. 

Författarna utformade frågorna utifrån studiens syfte. Författarna har försökt skapa så ob-
jektiva frågor som möjligt men detta har varit svårt då vissa förutfattade meningar uppstått 
när ämnet studerats. Dock har författarna vara öppna för ny information som enkätunder-
sökningen bidragit till. Enligt Kylén (2004) är risken att validiteten minskar större om en 
enkätundersökning genomförs med slutna svar. Detta då respondenterna riktiga åsikter och 
svar inte förklaras på grund av de angivna svarsalternativen. Majoriteten av de frågor i en-
kätundersökningen bestod av slutna frågor vilket kan ha dragit ner på studiens validitet. 
Dock skall nämnas att det var ett medvetet val från författarnas sida i hopp om att svars-
frekvensen skulle öka . Ytterligare ett steg i att öka validitet har som tidigare nämnts varit 
att konsultera enkäten med handledaren Fredrik Ljungdahl. Majoriteten av frågorna inklu-
derade svarsalternativet ”Annat”. Detta för att ge utrymme till respondenterna för egna 
åsikter och för att täcka det som författarna inte angett som svarsalternativ. För att öka va-
liditeten har författarna även givit respondenterna möjlighet att motivera sina svar. I en 
skriftlig intervju som det var i detta fall har respondenten möjlighet att tänka över en fråga 
längre. Dock finns risken att respondenten undviker en fråga som anses vara svår eller för 
tidskrävande att svara på. Detta är dock inget författarna märkt av. 

2.8.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att responsen haft en hög tillförlitlighet samt säkerhet (Svenning 
2003).Enligt Kylén (2004) ökar reliabiliteten beroende på hur strukturerade metoder som 
används. Författarna har för att öka reliabiliteten i studien använt sig av en rad olika mate-
rial. En stor kunskapsbas insamlades för att sedan kunna utforma enkätundersökningen. 
Författarna har försökt ta med så många frågor som möjligt i enkätundersökningen som 
även är väldigt omfattande för att ta hänsyn till samtliga aspekter. Författarna har dock 
medvetet valt att inte göra undersökningen alltför omfattande och tidskrävande då risken 
för bortfall ökar.  

Enligt Bell (2000) är reliabilitet ett mått på i vilken uträckning ett instrument eller tillväga-
gångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. För att 
undersöka detta skall forskaren kontrollera de faktorer utanför studien som kan påverka 
enkätens svar, men även den inverkan undersökaren själv har på de personer som skall un-
dersökas och dessutom huruvida relationen mellan enkätfrågorna har något inflytande (Ja-
cobsen, 2002). Författarna har försökt vara väldigt tydliga vid utformningen av frågorna i 
undersökningen. Detta gjordes för att säkerställa reliabiliteten och för att respondenterna 
inte skulle missuppfatta några frågor. Ett problem som skulle kunna påverka resultatet är 
om respondenterna besvarar enkäten i brådska och fyller i något av de angivna alternativen 
i mån om att avsluta enkäten så fort som möjligt. Författarna tror dock inte att responden-
terna har besvarat enkäten i brådska då frågorna har skickats till respondenterna vilket 
medfört att de haft tillräcklig tid för att tänka över sina svar och förbereda genomtänkta 
synpunkter. För att undvika eventuella missförstånd har författarna vid utskicket även läm-
nat ut kontaktuppgifter, detta för att ge respondenterna en möjlighet till att få tänkbara frå-
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gor och funderingar besvarade. Författarna tror dock att enkätfrågorna är tydliga och att 
enkäten indicerar på en seriös undersökning vilket därtill frambringar trovärdiga svar och 
en hög reliabilitet. Detta har medfört att reliabiliteten i studien förstärkts då författarna är 
säkra på att frågorna har besvarats utan några missuppfattningar, vilket även har märkts i 
svaren. Dessutom, som nämnts tidigare, har författarna varit noga med att rätt person har 
besvarat enkäten och därmed att svaren är tillförlitliga. Författarna tror att samma resultat 
skulle uppnås om någon annan gjorde undersökningen med samma angreppssätt. En styrka 
med undersökningen är att hela populationen har undersökts.  

För att uppnå en hög validitet är en hög reliabilitet nödvändig (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Författarna anser att studien har en hög reliabilitet och därmed en hög validitet. 

2.9 Litteraturkritik 
En forskare skall alltid ställa sig kritisk mot källan vid insamlingen av data då det är viktigt 
att den information som har samlats in bör vara relevant för studiens syfte. Informationen 
skall vidare vara tillförlitlig och trovärdig för att öka studiens validitet och reliabilitet (Eriks-
son & Wiedersheim-Paul 2006). 

Författarna har sett all litteratur som insamlats med kritiska ögon. All litteratur skall ha hög 
validitet och reliabilitet för att vara relevanta att använda i uppsatsen. Författarna anser inte 
att de har valt att exkludera några källor utan har valt att variera alla möjliga för att få med 
så många aspekter som möjligt. Författarna har försökt hitta information som är skriven 
senare än 2005 för att få så uppdaterad information som möjlig. Dock är mycket av den in-
formation som är skriven om IFRS 2 och optionsprogram skriven innan den nya standar-
den tillämpades. Författarna har försökt använda så många akademiska och vetenskapliga 
artiklar som möjligt, mycket användbar information har även hittats i tidskrifter såsom Ba-
lans. Författarna till dessa källor anses vara kunniga och kompetenta vilket stärker dess kva-
litet. Dessutom har dessa ett stort erkännande och författarna anser av den anledningen att 
den litteratur som använts har varit trovärdig. Dock finns det alltid en risk att informatio-
nen kan vara vinklad. Det kan finnas massmediala vinklingar i tidskrifter och fackpress men 
författarna anser ändå att dessa är viktiga då alla synvinklar uppmärksammas. Vad gäller In-
ternet källor har författarna varit extra kritiska och kontrollerat att upphovsmannen är en 
tillförlitlig källa. De flesta av dessa är hämtade från högskolebibliotekets databaser och skall 
därför anses vara tillförlitliga.   
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3 Teoretisk Referensram 
I detta kapitel ges läsaren en inblick i tidigare kunskap inom ämnet. Här presenteras IFRS 2, options-
program samt syftet med redovisningen, som senare kan stödja analysen av det empiriska resultatet. 

3.1 Optioner 
I paragraf 1:4 p 7 lagen om börs- och clearingverksamhet (1992:543) anges definitionen av 
en option som följer: ”Med option avses en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja 
tillgångar eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas ut på grundval av ändringar i 
ett kursindex eller liknande”. Genom ett civilrättsligt avtal mellan utfärdaren och innehavaren 
av optionen förpliktar sig utfärdaren mot en premie3 att överlåta en tillgång till innehavaren. 
Värdet av optionen är beroende av den underliggande tillgången som för optionsprogram 
normalt utgörs av aktier (Smitt, 2002). 
 

3.1.1 Optionsprogram 

Syftet med optionsprogram sägs ofta vara ett sätt för bolagen att knyta anställda, i första 
hand befattningshavare till sig. Värdet på bolaget anses då utvecklas mer positivt. Syftet 
med optionsprogram är inte att de ska bidra till bolagets finansiering (FAR, 2007). Tabellen 
nedan visar vilken typ av optionsprogram de anställda erbjuds. Dessa fyra typer är de mest 
förekommande optionstyperna, liksom en kombination av dessa, som erbjuds de anställda 
(Smitt m fl, 2002). 

 

 

Det som skiljer optionsprogram från övrig optionshandel är att arbetsgivaren oftast är ut-
färdaren av optionerna och har ingen avsikt att göra en vinst på själva utfärdandet. Premien 
är ofta subventionerad och optionsprogrammet anpassas mer eller mindre individuellt för 
olika grupper. Nyckelpersoner erbjuds ofta en större tilldelning av optioner än övriga an-
ställda (Smitt m fl, 2002). 

                                                 

3 En viss ersättning 

Typ av option Egetkapitalreglerad Kontantreglerad 

Köpoption X  

Teckningsoption X  

Personaloption X  

Syntetisk option  X 

Table 2 - Optionstyp 
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3.1.1.1 Köpoptioner 

Grunden för aktierelaterade optioner sägs vara en köpoption och denna är den vanligaste 
bland optioner (Andersson & Bratteberg, 2000). En köpoption ger innehavaren rättigheten 
men inte skyldigheten att köpa andelar i bolaget av befintliga aktieägare, vid eller före ett 
bestämt datum, och vid ett bestämt pris (Emanuel, 2005). Den anställde ges möjligheten att 
förvärva redan utgivna aktier i bolaget (Smitt m fl, 2002). 
 

3.1.1.2 Teckningsoptioner 

Skillnaden mellan teckningsoptioner och köpoptioner är att med teckningsoptioner har op-
tionsinnehavaren rätt att teckna nyemitterade aktier av bolaget som förbundit sig till att vid 
en senare tidpunkt nyemittera aktier till en förutbestämd kurs. På detta sätt kan innehava-
ren kräva att bolaget ökar sitt aktiekapital (Hansson, 1994). Teckningsoptioner kan enligt 
svenska regler endast emitteras med ett skuldebrev (Andersson & Bratteberg, 2000). Att ge 
ut teckningsoptioner kan ha sin grund i att bolaget vill erbjuda nya grupper att bli aktieägare 
eller istället för ett vanligt lån ge ut teckningsoptioner knutna till en skuldförbindelse för att 
få en lägre ränta (Bolagsverket, 2008) 

3.1.1.3 Personaloptioner 

En personaloption är antingen en köp- eller en teckningsoption.  Den anställde har då rätt 
att i framtiden förvärva aktier i bolaget till ett förutbestämt pris. Det är en skattemässig 
klassificering och kan ses som en förtäckt lön (Ernst & Young, 2004). Personaloptioner 
skiljer sig från andra optionstyper då de inte kan överlåtas utan är knutna till anställningen. 
På detta sätt skapar bolaget ett incitament för de anställda att stanna kvar i bolaget (Anders-
son & Bratteberg, 2000). Personaloptioner kan normalt utnyttjas efter en viss kvalifika-
tionstid och har längre löptid än de andra optionstyperna. Personaloptioner erbjuds i de 
flesta fall till större delar av de anställda (Smitt m fl, 2002). 

3.1.1.4 Syntetiska optioner 

I praktiken är en syntetisk option en köpoption men skillnaden ligger i att den anställde inte 
förvärvar någon aktie på lösendagen. Istället ger en syntetisk option den anställde rätt till en 
kontant slutreglering vi en bestämd framtida tidpunkt. Syntetiska optioner har minskat i 
omfattning vilket dels grundat sig i att programmen direkt påverkar bolagets resultat samti-
digt som kostnaden är svår att beräkna och säkra (Smitt m fl, 2002). 

3.2 IASB/IFRS 2  
IASB är ett oberoende råd som med sina medlemmar från nio olika länder sätter som 
namnet antyder internationella redovisningsstandarder (FAR, 2007). IASB möter numera 
en stor utmaning, den senaste tidens internationalisering har inneburit att den finansiella 
rapporteringen blivit alltmer komplicerad. Detta har i sin tur lett till en allt större efterfrå-
gan på enhetligare redovisningsstandarder. Den globala konkurrensen om kapital och re-
surser blir allt större och därför blir även behovet av globala normer för att säkerställa kva-
liteten i redovisningen och för revisionen av den finansiella informationen nödvändig (Bu-
isman, 2007).  
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IASB: s roll i detta har varit att hitta redovisningsregler som både är till nytta för de besluts-
fattare som finns på marknaden men som även är möjliga att revideras, upprätthållas och 
utvecklas. I detta arbete lyckades IASB år 2002 få EU kommissionen att anta IAS förord-
ning och införa IFRS, vilket säger att den internationella redovisningsstandarden IFRS skall 
från och med januari 2005 komma att gälla alla bolag i Europa som har noterade aktier eller 
skuldebrev på reglerade marknader. Detta har vidare bidragit till att IASB blivit den enda 
standard sättande organisationen med ett sådan pass stor internationell legitimitet (Fager-
ström & Lundh, 2004). 

IASB publicerade även en andra International Financial Reporting Standard (IFRS), den 
nya redovisningsstandarden IFRS 2- Share-based payment som handlar om aktierelaterade er-
sättningar till anställda (IASB A, 2008). Innan IASB gav ut IFRS 2- Aktiebaserade betalningar 
den 19 februari 2004 fanns det ingen egentlig internationell redovisningsstandard som be-
handlade redovisningen av dylika transaktioner. Med tanke på att aktierelaterade ersättning-
ar var väldigt vanliga, fanns det många som var oroliga över det glapp som förorsakades i 
standarderna. Den debatt som länge pågått kring aktierelaterade ersättningar resulterade 
därför i ett projekt med start den 1 juli 2001, där tanken var att IFRS 2 skulle fylla det stora 
tomrum som funnits (Fagerström & Lundh, 2005). 

Tidigare förordningar stadgade som sagt inte vilka upplysningar som skall lämnas av bolag 
för att identifiera och mäta aktierelaterade ersättningar till anställda (Fagerström & Lundh, 
2005). Redovisningsrådets rekommendation RR 29; Ersättningar till anställda, som bygger på 
tidigare förordning IAS 19 behandlar inte heller några regler för hur redovisning av aktiere-
laterade ersättningar till anställda ska utformas. De krav som finns på att lämna upplysning-
ar om ersättningarna i fråga behandlas istället av IAS 19 och RR 29, men IFRS 2 har kom-
mit att ersätta IAS 19 även i denna fråga (IASB B, 2008). 

Den nya redovisnings standarden International Financial Reporting Standard 2 visar därför 
hur aktierelaterade ersättningar skall utformas i finansiella rapporter, och innebär mer ingå-
ende att bolag istället redovisar de kostnader och tillgångar som skapas när bolagen tilldelar 
personalen aktieoptioner (International Financial Reporting Standard 2, EG förordning). 
Aktierelaterade ersättningar redovisades sedan tidigare inte i resultaträkningen men medför 
nu att man redovisar en kostnad med eget kapital som mot post till kostnaden i balansräk-
ningen. Den kostnaden som då aktierelaterade ersättningar medfört, skall falla under posten 
personalkostnader och redovisas i årsredovisningen (Ernst & Young, 2004). 

Med aktierelaterade ersättningar avses i standarden sådana överföringar av bolagets egetka-
pitalinstrument som aktieägare gör till parter som överlämnat varor eller tjänster till bolaget 
och personalen, om inte det är uppenbart att de överföringar man gjort inte varit av annan 
avsikt än som ersättning för varor eller tjänster som bolaget förvärvat. Exempel på anskaf-
fade varor i en transaktion med aktiebaserade betalning är varulager, förbrukningsmaterial, 
immateriella tillgångar, materiella anläggningstillgångar och andra icke-finansiella tillgångar. 
Detta betyder att begreppet aktiebaserade betalningar har en bredare innebörd än att bara 
handla om aktieoptioner till anställda (PriceWaterhouseCoopers, 2004). Även överföringar 
av egetkapitalinstrument som har tillhört bolagets moderbolag eller annat bolag inom 
samma koncern till parter som levererat varor och tjänster till förtaget omfattas av IFRS 2 
(International Financial Reporting Standard 2, EG förordning).  
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3.3 Aktierelaterade ersättningar  
Enligt standarden finns det tre olika typer av aktierelaterade ersättning är. Standarden är 
hänförlig till ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument, kontanter och transak-
tioner (FAR, 2007). Vid redovisningen av en införskaffad vara eller tjänst kräver IFRS 2 att 
beloppet redovisas som en skuld eller som eget kapital beroende på om införskaffningen 
varit baserad på kontanter eller på eget kapital (cash- eller equity- based) (Fagerström & Lundh, 
2005). Den tredje typen av aktierelaterade ersättningar är sådana ersättningar där betalning-
en antingen sker med kontanter eller aktier (Ernst & Young, 2004). Denna typ kommer 
dock författarna inte förklara närmare, då de optionstyper som studien omfattas av endast 
består av egetkapitalreglerade samt kontantreglerade ersättningar.   

3.3.1 Egetkapitalreglerade ersättningar  

Sådana inköp av varor och tjänster som ett bolag gör och som i gengäld betalas med bola-
gets egna kapital såsom aktier och optioner, är föremål för IFRS 2 regelverk (Ernst & Yo-
ung, 2004). Detta innebär att även sådana transaktioner av aktier, aktieoptioner eller andra 
kapitalbaserade instrument som erbjuds anställda och andra handelspartners omfattas av 
IFRS:s regler. Sådana egetkapitalinstrument brukar tilldelas anställda eller erbjudas till ett 
förmånligt pris som en anställningsförmån, vid sidan av en kontant lön eller som en del av 
ett ersättningspaket som betalning för deras tjänster till bolaget (International Financial Re-
porting Standard 2, EG förordning). Det är denna typ av transaktioner som kallas transak-
tioner baserade på eget kapital (equity-settled transactions) (Fagerström & Lundh, 2005).  

Vid aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument skall bolag ome-
delbart värdera de förvärvade varorna eller tjänsterna och den motsvarade ökningen av det 
egna kapitalet till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten, om det verkliga värdet kan be-
räknas på ett pålitligt sätt (International Financial Reporting Standard 2, EG förordning). 
Frågan är då när denna tidpunkt egentligen äger rum. För genomförda tjänster där optioner 
fungerat som betalning skall hela kostnaden redovisas direkt och vid betalning för framtida 
tjänster ska kostnaden istället redovisas proportionellt under denna period. Ett villkor för 
utlämnandet av ersättningen kan vara om mottagaren av betalningen är en anställd i bola-
get, att denne på så vis avtalar om att stanna kvar i bolaget under en viss tidsperiod (Ernst 
& Young, 2004). En transaktion som är baserad på eget kapital är säreget på så sätt att man 
trots det faktum att inga egentliga aktier överlämnats bokför en kostnad i resultaträkningen. 
Detta innebär vidare att bolaget får volatilitet4 i sitt resultat även om inga aktier gets ut och 
aktieägarna drabbas på så vis inte heller av någon utspädningseffekt (Fagerström & Lundh, 
2005). 

3.3.2 Kontantreglerade ersättningar  

Även sådana transaktioner där betalningen är baserad på kontanter eller andra tillgångar 
(cash-settled transactions) och beloppet beror på börskursen för bolagets aktier eller andra in-

                                                 

4 En beräkning av hur mycket en aktiekurs svänger i genomsnitt under en viss period. Om svängningarna i 
aktiekursen är stora innebär detta att det är större risk att köpa aktier i ett visst bolag. 
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strument kopplade till det egna kapitalet, såsom aktieoptioner omfattas av IFRS 2 (Fager-
ström & Lundh, 2005). Värdestegringsrätter utställda till anställda är ett exempel på trans-
aktioner baserade på kontanter, vilka ger rätt till att få en lika stor utbetalning som den vär-
destegring som sker i bolagets aktiekurs för ett bestämt antal aktier. Det belopp som betalas 
ut till den anställde vid inlösen är också den slutliga utgift som uppkommer för bolaget 
(Ernst & Young, 2004). Det verkliga värdet på skulden omvärderas vid varje rapporterings-
tidpunkt tills datumet för betalningen och de förändringar som skett redovisas då som på-
verkan på resultatet i periodens resultaträkning (International Financial Reporting Standard 
2, EG förordning).  

När en kostnad uppstår vid kontantreglerade ersättningar skall de varor och tjänster som 
erhållits redovisas när bolaget mottagit dem och dessas verkliga värde skall därefter beräk-
nas med hänsyn till den uppkomna skulden (Fagerström & Lundh, 2004). Den här typen av 
transaktioner skiljer sig från dem som baseras på eget kapital på två punkter. Vid varje rap-
porteringstillfälle skall bedömningen av det verkliga värdet utgå från det datumet mellan ut-
givningen och betalningen, och därför inte bara vid utgivningsdatumet. Den andra skillna-
den ligger i att en tidigare redovisad kostnad skall ändras tillbaka om en situation uppstått 
där en belöning kunnat lösas in men inte betalats på grund av att det inte skulle ha lönat sig 
(International Financial Reporting Standard 2, EG förordning). 

3.3.3 Inställning till egetkapitalreglerade ersättningar och kontantre-
glerade ersättningar 

I mars 2003 lämnade AAA Financial Accounting Standard Committee en kommentar5 till 
IASB angående ED 26. Kommittén delar åsikt om att optionsprogram bör kostandsföras. 
Dock anser kommittén att det både  i ED 2 och i IFRS 2 finnas brister då det görs en skill-
nad mellan kontantreglerade ersättningar och egetkapitalreglerade ersättningar. Enligt AAA 
medför denna skillnad att formen går före innebörden och att företagen då kan anpassa sitt 
beteende utifrån reglerna. Detta i sin tur leder till att redovisningen inte blir neutral. Dess-
utom tror AAA att trovärdigheten i rapporterna försämras då företagen kommer att reagera 
på skillnaderna och förändra sitt beteende för att uppnå önskat utfall (Maines, 2004).  

I studien gjord av Cabander och Engström (2005) visar resultatet att det finns en tendens 
att bolagen väljer att använda optionsprogram som regleras med eget kapital istället för 
kontantreglerade optionsprogram.  

3.4 Syftet med redovisningen  
Ett gemensamt och grundläggande krav för samtliga intressenter i fråga om utformningen 
av bolagens redovisning är att den skall vara användbar som beslutsunderlag. För att syftet 
med redovisningen skall vara uppfyllt ställs en rad kvalitativa krav, vilka brukar summeras i 
begreppen; relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet samt att den skall ge en rättvisande bild av bo-
lagets ekonomiska händelser (Knutsson, 2004).  

                                                 

5 Kommentaren behandlar endast AAA:s åsikter och inte den position som AAA tar i sin helhet till förslaget.  

6 Förslag som föregick IFRS 2 
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Årsredovisningen skall enligt svensk rätt upprättas enligt god redovisningssed. Begreppet 
rättvisande bild har sitt ursprung i EUs direktiv och definitionen finns att hitta i ÅRL 
(1995:1554), kapitel 2, 3 §: ” Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en 
helhet och ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild 
skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd el-
ler rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen 
lämnas i en not.” En årsredovisning är rättvisande om den är upprättad så att den överens-
stämmer med allmänt accepterade redovisningsprinciper (Edenhammer & Thorell, 2004).  

För att kunna uppfylla marknadens behov av att kunna jämföra olika bolag, bör även redo-
visningen vara jämförbar. Detta förutsätter att den redovisningsinformation som finns mel-
lan olika bolag kan jämföras. Med en aktiemarknad som ständigt blir alltmer internationell, 
är en nationell jämförbarhet idag inte tillräcklig utan den skall helst vara global (Edenham-
mer & Thorell, 2004). 

Aktiemarknaden kräver även att den information som finns i redovisningshandlingarna 
också är relevant för att den skall kunna ligga till grund till beslutsfattande för exempelvis en 
utvärdering av inträffade händelser eller en bedömning av framtiden (Knutsson, 2004). Hu-
ruvida informationen är relevant bedöms därefter utifrån hur aktiemarknadens aktörer an-
vänder redovisningsinformationen (Edenhammer & Thorell, 2004). 

Kravet på att redovisningen skall vara tillförlitlig kan delas in i kravet på att redovisningen 
skall beskriva verkligheten, att den skall vara verifierbar samt även neutral. För att utomstående 
aktörer ska kunna förlita sig på den information som återges bör redovisningen alltså be-
skriva verkligheten. För att redovisningen ska vara verifierbar ska oberoende bedömare 
som använder samma mätmetoder med samma förutsättningar nå samma resultat. Att re-
dovisningen är neutral innebär således att den information som framställs inte är vinklad 
(Knutsson, 2004). Enligt svensk ramverk är inte redovisningen neutral om urvalet eller pre-
sentationen av denna påverkar beslutsfattandet eller bedömningar i syfte att ett förutbe-
stämt resultat eller effekt skall uppnås (Sandell, 2006).  

3.4.1 Transparens 

I samhällsdebatten och i debatten kring bolagsskandalerna såsom Enron har ordet transpa-
rens blivit allt vanligare. Ordet är situationsbundet och mångtydligt med informationssym-
metri som någon form av minsta gemensamma nämnare (Oxelheim, 2006). Insamlad och 
bearbetad data kan ibland behöva förklaras om det inte är alldeles uppenbart hur det gått 
till. På så sätt finns det ibland skäl till att förklara på vilka grunder redovisningen vilar. Det 
skall även anges varifrån uppgifter är hämtade om det finns skäl till detta. All denna infor-
mation skall noteras i årsredovisningen. På detta sätt blir redovisningen mer tillförlitlig (Eli-
asson & Olofsson, 2005). Anledningen till tydligare information i redovisningen kommet 
från intressenternas krav på denna (Oxelheim, 2006). Införandet av IFRS  utgör ett försök 
at förbättra transparensen bland bolag. Avsikten med IFRS 2 är att kostnaderna skall bli 
mer transparenta (Stibbe, 2005).   

3.4.2 Redovisningens ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser uppstår när förändringar sker i informationen som påverkar ett 
bolags pengaflöde eller distribution. Detta kan ske på två sätt, det kan antingen röra sig om 
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skillnader i användare eller ägares beteende eller att ett bolags formella eller informella kon-
trakt berörs. Att identifiera och mäta de ekonomiska konsekvenserna är däremot mer pro-
blematiskt. En utmaning för de som upprättar redovisningsstandarder är därför att identifi-
era och göra en uppskattning om de ekonomiska konsekvenser som kan ge till följd när re-
dovisningsstandarder skiftas och ha det i åtanke vid utformningen.  De som upprättar re-
dovisningsstandarderna får därför stå emellan de som kan dra nytta av den förbättrade in-
formation och de som får stå för de kostnader som uppstår för att tillhandhålla informatio-
nen. Det generella behovet av redovisningsstandarder har ett universellt stöd, däremot är 
det inte oväntat att de som måste förbereda sig inför dessa är mer oroliga för den anpass-
ningsbördan som kommer med en ny standard (Thomson, Goodacre, & Beattie, 2006). 

Enligt Sandell (2006) som refererar artiklar skrivna av Zeff så har den amerikanska redo-
visningsproffessionen har sedan 1960-talet varit medveten om redovisningens ekonomiska 
konsekvenser. Sedan tidigare antogs redovisningsregleringen vara neutral. Vidare refererar 
Sandell (2006) Kelly-Newton om att redovisningsregler gynnar vissa aktörer men skapar re-
striktioner och kostnader för andra. Redovisningsregler påverkar både användare och be-
fattningshavare. Redovisningen medför eknomiska konsekvenser genom att finansiell rap-
portering påverkar de enheter som rapporteringen avser. Detta kan medföra att redovis-
ningsreglerna kan bidra till konkurser och högre kapitalkostnader för vissa rapporterande 
enheter. Genom att förutse reaktioner på egna redovisningsrapporter kan beslutsfattare i 
det rapporterade företaget välja att anpassa sitt beteende efter detta. Ekonomiska konse-
kvenser av redovisningen kan komma att förändra aktörers syn på ett företags finansiella 
ställning och utveckling och som en följd av detta påverka deras beteende gentemot företa-
get (Sandell, 2006). 

Ekonomiska konsekvenser kan även grunda sig på bolagens responser till en ny standard. 
Om bolag oroar sig över den kostandspåverkan optionsprogram kan ha på deras resultat 
kan de svara på detta genom att ändra deras kompensationskontrakt för att undvika en 
kostnadsföring. Detta kan leda till att bolag väljer att slopa optionsprogram för att uppnå 
det uppsatta målet (Godfrey & Chalmers, 2005). 

3.5 Problematiken med IFRS 2  
Den kritik som utfärdats från både dem som upprättar den finansiella informationen, revi-
sorer och även användare har varit att IFRS- standarderna är för komplexa. Samtidigt är 
gensvaret från normgivarna normalt att den komplexitet som uppstår är svår att undvika, 
då de transaktioner som skall återges är komplexa i sig, vilket i sin tur kan förklaras och up-
penbaras i användningen av komplexa finansiella instrument och användarnas krav på mer 
transparens (Buisman, 2007).   

Samtidigt hävdar många fortfarande att orsaken till komplexiteten ligger i själva standarder-
na. Det kan vara väldigt svårt att snabbt komma fram till rätt slutsatser med tanke på att det 
finns så många olika principer för värdering och för redovisning och borttagande från ba-
lansräkningen (Danielsson & Larsson, 2004). Eftersom de standarder som skall följas är re-
gelbaserade kan det finnas risk för att transaktioner struktureras i syfte att uppfylla form-
kraven enligt standardens paragrafer. Detta resulterar då i att rapporteringens redovisning 
inte skildrar den faktiska ekonomiska innebörden av transaktionen för att man exempelvis 
velat undvika en redovisning i balansräkningen (Buisman, 2007)  



IFRS 2 
Effekten på optionsprogram i svenska bolag 

 

 

 23 

Förutom möjligheten till att simplifiera innehållet i standarderna borde även utformningen 
av dessa beaktas. Enligt Buisman (2007) gör användningen av ibland kortfattade begrepp 
på engelska och förhållandevis långa meningar det besvärligt att begripa standarderna, och 
översättningen till andra språk ökar ytterligare risken för missförstånd.  

3.5.1 Värdering till verkligt värde  

IFRS leder till att verkligt värde ökar som värderingsgrund, däremot finns det de som me-
nar att begreppet är oklart för dess användare, det vill säga; de som upprättar redovisning-
en, revisorer och värderare. Värdering till verkligt värde är därför ett högaktuellt ämne, och 
många menar på att användare av begreppet nu behöver någon slags utbildning för att in-
nebörden skall vara densamma för alla (Buisman, 2007). 

Verkligt värde används idag som värderingsgrund för olika slags tillgångar och tycks ut-
vecklas till att användas även till andra områden, vilket är förklarligt om inte användningen 
av anskaffningskostnaden resulterar i relevant information om ett bolags resultat och finan-
siella ställning (Cederberg & Thorell, 2005). Enligt IFRS är det verkliga värdet baserat på 
marknadsvärdet när en sådan bedömning är möjlig eller på ett objektivt pris på en transpa-
rent marknad (Fagerström och Lundh, 2004).  

I verkligheten kan det däremot vara svårt att bedöma det verkliga värdet utifrån detta med 
tanke på att mycket av de verkligt värdeberäkningarna faktiskt utgår från uppskattningar 
gjorda av experter eller bolagsledningen som behöver indata som till sin natur är subjektiva. 
För att sedan utjämna den brist på objektivitet som uppstår, kräver standarderna upplys-
ningskrav som vid tillämpningen leder till sammanslagna uppgifter som egentligen inte 
återger den information som behövs för att visa hur det verkliga värdet bestämts (Riahi-
Belkaoui, 2004). Enligt Bruisman (2007) finns det indikationer på att denna detaljeringsnivå 
faktisk är oförståelig för dem som läser de finansiella rapporterna och att man därför avstår 
från att läsa informationen angiven.   

De argument som uppstår i debatten om värdering till verkligt värde för varor och tjänster, 
är därför båda teoretiska och praktiska till sin natur. Det teoretiska är huruvida det är rim-
ligt att använda det verkliga värdet som en måttstock för alla tillgångar och skulder vid be-
slutsfattandet eller om det enbart skall gälla vissa, medan det subjektiva är hur man då skall 
gå tillväga för att värdera och sedan revidera (Buisman, 2007).  

3.5.2 Kostnadsföring av optionsprogram  

Sedan Enron skandalen i mitten av 2002 har FASB varit pressade att ta fram ett regelverk  
som kräver att bolag inkluderar den hypotetiska kostnaden för optionsprogram i deras fi-
nansiella rapporter. Många lagsättare och finansanalytiker argumenterar för att optionspro-
gram är en form av kompensation och skall därför kostnadsföras. Vidare anser dessa att de 
finansiella rapporterna blir missvisande om optionsprogram inte kostnadsförs (Hassett & 
Wallison, 2004). Definitionen av en kostnad är som följer nedan: 

 “En kostnad är en minskning av det ekonomiska värdet under en redovisningsperiod till följd av utbetal-
ningar eller minskning av tillgångars värde, eller ökning av skulder med en minskning av eget kapital som 
följd, förutom sådana minskningar av eget kapital som utgörs av överföringar till ägarna.” (Europeiska 
gemenskapens kommission, 2003 s 31). 
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Argumentet för kostnadsföring av optioner är att när optionen är beviljad till en anställd så 
uppstår en tillgång. Denna i sin tur förbrukas då den anställde tillgodoser service. Från bo-
lagets sida representerar kostanden konsumtionen av denna service. Vidare, vid inlösen av 
optionen har styrelsen som håller dessa ett anspråk på bolagets värde. Detta måste erkän-
nas då det effektivt skär ner på befintliga aktieägare anspråk på bolagets nettotillgångar 
(Emanuel, 2005). 
 
I artikel skriven av Hasset och Wallison (2004) argumenteras varför kostnadsföring av op-
tionsprogram inte är ett bra alternativ.  Författarna anser inte att de optionsvärderingsmo-
dellerna för att beräkna det verkliga värdet ger en tillförlitlig värdering. Detta då bristen på 
en tillfredställande värderingsmodell för tillförlitlighets krav på felfri information saknas. 
Dessutom anser författarna att det kan vara svårt att jämföra olika bolags kostnader om de 
väljer olika värderingsmodeller då en specificering av vilken värderingsmodell som skall an-
vändas saknas. Mindre bolag som erbjuder omfattande optionsprogram anser att en kost-
nadsföring av dessa resulterar i att de försätter dem i en svårare position då detta försvagar 
aktiekursen och de hamnar i sämre läge jämfört med större bolag som kan handskas bättre 
med kostnaderna (Apostolou & Crambley, 2005).  

3.5.2.1 Internationell debatt   

Den debatt som förts i USA angående kostnadsföringen av aktierelaterade ersättningar har 
stundtals varit väldigt högljudd och de amerikanska bolagen har inte skytt några medel för 
att stoppa eventuella förslag (Rundfelt, 2004). FASB den amerikanske normgivaren har 
nämligen tidigare försökt att få igenom ett förslag för kostnadsföringen av aktierelaterade 
ersättningar som då blivit ingripen av kongressen. Istället utarbetades en kompromiss och 
det blev istället frivilligt för bolagen att följa denna rekommendation. FASB lade dock fram 
ett förslag på nytt om en ny standard som kom att utfärdas och tillämpas från och med år 
2005. Redovisningsstandarden är nästan identisk med IFRS 2, vilket emellertid inte varit 
uppe för diskussion. Istället har det fortsatta motståndet hållit i sig, trots det faktum att 
många bolag faktiskt redan gått över till att kostnadsföra sina optionsprogram (Balans,  
2004).  

Efter skandalerna med Enron har även det stridande tonläget stillats. Då de omfattande op-
tionsprogrammen som fanns i Enron förutsatte ökningar i både vinst och aktiekurs fram-
kallade det ett stort tryck på de anställda som hela tiden försökte uppnå de uppsatta målen. 
Efter att tillförlitligheten i de amerikanska bolagens finansiella rapportering ifrågasatts har 
avsaknaden av kostnader för optionsprogrammen i resultaträkningen lyfts fram som en av 
de främsta anledningarna till detta. Att bolag valt att distansera sig från denna kritik och 
istället ange en kostnad för optionerna kan förklaras av att de vill bli förknippade med en 
högklassig redovisning (Rundfelt, 2002).  

I en artikel skriven av Hasset och Wallison (2004) uppmärksammas den debatt som länge 
förts i USA och författarna varnar för att användandet av aktiebaserade ersättningar kan 
komma att minska på grund av en kostnadsföring av transaktionen. Enligt författarna kan 
detta bidra till att optionsprogram kan komma att bli mindre attraktiva som ersättningsmöj-
lighet och FASB kan då förstöra en av de bidragande medverkande krafterna till den höga 
tillväxten i USA. Författarna tycker nämligen att sådana transaktioner borde ses mer som 
en besparing istället för en kostnad. Ett exempel på det är om ett bolag försöker dra till sig 
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en chef med att betala en viss summa i lön och tar till möjligheten att istället erbjuda optio-
ner om den blivande chefen tror på en stigande aktiekurs och på så sätt får utbetalningen 
halverad. 

En motsättning till detta argument är de som framförs av Bodie, Kaplan och Merton 
(2003) som anser att den kritik som förts mot kostnadsföringen av aktierelaterade ersätt-
ningar är obefogad. Författarna menar bland annat på att de som anser att aktieoptioner 
inte utgör exempel på en verklig kostnad även menar att kostnader endast uppkommer vid 
likvida transaktioner.  De menar på att det är en självklarhet att redovisa alla slags transak-
tioner som en kostnad, då det fortfarande rör sig om en värdetransaktion även om ingen 
kontant betalning sker. Författarna syftar även på att ökar jämförbarheten av lönsamheten, 
effektiviteten och avkastningen på kapital emellan bolag om alla använder sig av samma er-
sättningsmedel. 

3.5.3 Värderingsmodellen Black & Scholes 

IFRS 2 håller valet av värderingsmodell öppen (Maines, 2004). Black-Scholes modellen är 
den vanligaste metoden för att värdera optioner (Apostolou & Crambley, 2005). För att 
kunna värdera priset på optionen antas några ”ideal villkor” för marknaden, aktien och op-
tionen. Dessa följer här nedan (Black & Scholes, 1973): 

a) Den kortfristiga räntesatsen är känd och hålls konstant över tiden 

b)  Marknaden är effektiv 

c) Inga utdelningar lämnas under optionens livstid 

d) Det är en europeisk7 option 

e) Det finns inga transaktionskostnader när optionen eller aktien säljs eller köps  

f) Det är möjligt att låna en bråkdel av priset av en säkerhet för att köpa eller hålla den 
till en kortfristig räntesats 

g) Investeraren är riskneutral. Det finns inga straff för blankoförsäljning.  

Modellen räknar ut nuvärdet av optionen på lösendagen baserat på specifik information om 
optionen och antaganden om optionens framtida värde. Värdet av en option återger upp-
skattningen av priset som någon skulle spendera för optionen på en marknad idag. Det är 
den gränsen där en investerare är likgiltig mellan att få optionen eller summa pengar till 
samma värde (Apostolou & Crambley, 2005) 

Fördelen med optioner är den så kallade hävstångseffekten, det vill säga den procentuella 
värdeökningen på grund av att den underliggande egendomen ökar i värde.  Detta jämförs 
med avkastningen från investeringen i de underliggande aktierna (Andersson & Bratteberg, 
2000). En skillnad mellan optioner och aktier är att optioner är mer riskfyllda. Vid kursfall 
faller optionernas värde relativt sett mycket mer än aktier (Hansson, 1994). 

                                                 

7 En europeisk option kan endast utnyttjas på lösendagen, till skillnad från den amerikanska optionen som 
kan lösas när som helst.  
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Det har visat sig i studier  om modellen att Black- Scholes systematiskt övervärderar optio-
ner. Vidare anses den inte vara lämplig för att värdera instrument som har en lång löptid 
och som kan handlas på en öppen marknad (Hassett & Wallison, 2004). En stor nackdel 
med Black-Scholes modellen är att den inte är lämplig vid värdering av personaloptioner. 
Detta då den inte är utvecklad för denna typ av option. Skillnaden mellan personaloptioner 
från vanliga optioner är exempelvis villkoren och restriktionerna för inlösen. Det kan ex-
empelvis förekomma villkor om att personaloptioner endast får lösas in om den anställde 
är kvar i tjänsten. Personaloptioner har till skillnad från vanliga optioner även en längre löp-
tid vilket påverkar tillförlitligheten i beräkningarna negativt (Young, 1993).  En annan svå-
righet är att räkna ut den framtida volatiliteten för optionen.  Detta mått definieras som den 
uppskattade framtida variansen av optionen pris baserat på historiska prisrörligheter eller 
förväntningar över framtida prisrörligheter. Svårigheten är att den framtida volatiliteten inte 
kan bli känd (Apostolou & Crumbley, 2005).  

3.6 Implementeringen av IFRS med hänsyn till bolagsstorlek 
I en artikel skriven av Fisher (2005) där man undersökt implementeringen av IFRS i euro-
peiska bolag diskuteras effekten standarden haft på finansiella rapporter. Enligt artikeln var 
många bolag inte medvetna om den påverkan IFRS har på nyckeltalen inom verksamheten. 
Endast 36 % av samtliga börsbolag offentliggjorde i sina finansiella rapporter för 2003 eller 
2004 de påföljder IFRS hade haft. Den inställning som funnits hos många bolag har varit 
att IFRS berör redovisningen och inte verksamheten i sig. Författaren menar att IFRS i 
själva verket påverkar bolagens val att ha kvar sina aktierelaterade incitamentsprogram. I 
samma artikel hävdar författaren att stora bolag haft det lättare att komma in i implemente-
rings program i jämförelse med små bolag.  

Detta har med högst sannolikhet sin grund i att stora bolag har större resurser för att han-
tera anpassningsprocessen. De flesta bolagen i FTSE 100 8har för att simplifiera implemen-
teringen av IFRS tagit in extra personal, och de allra största bolagen rapporterar att 40 % av 
den tid som läggs ut på frågor rörande bolagets finans är dedikerad till implementeringen 
av IFRS. Intern utbildning rörande IFRS och personal som enbart arbetar för frågor röran-
de IFRS är inte en ovanlighet i stora bolag, medan mindre bolag ofta inte har tillräckligt 
med resurser för att tackla sådana frågor på ett så pass omfattande sätt och är därför mer 
beroende av utomstående såsom konsulter och revisorer (Fisher, 2005). Samtidigt finns det 
de som menar att det finns en rad olika egna uppfattningar i standarderna och att bolagen 
inte får konsekventa råd från sina revisorer i tolkningsfrågor och att regelverket i överlag är 
alldeles för komplext och resurskrävande för mindre bolag (Anderson, 2007).  

Den ekonomiska informationen som visar bolagets ställning är intressant för bolagets in-
tressenter. Intressentsfären ser dock olika ut beroende på bolagets storlek. Då mindre bolag 
har en mindre intressentsfär behöver de inte en lika avancerad redovisning, ex ett bösrnote-
rat bolag (Thorell, 2003).  

                                                 

8 FTSE 100 Index är en aktieindex baserad på de 100 högst kapitalomsatta bolagen listade på London Stock 
Exchange 
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3.6.1 IFRS 2 för mindre bolag 

Mindre bolag, utvecklings - och hög teknologiska bolag har varit kritiska mot kostnadsfö-
ring av optionsprogram. Kritiker för kostnadsföring av optionsprogram menar att genom 
att kostnadsföra dessa leder detta till att det blir svårare för hög teknologiska bolag som 
inte har resurser för att locka till sig och behålla ingenjörer och styrelser som omvandlar 
entreprenör rika idéer till lönsam långsiktig tillväxt (Bodie m fl, 2003). I dessa bolag är det 
vanligare med optionsprogram som riktar sig till stora delar av personalen. Vid kostnadsfö-
ring av dessa blir kostnaderna för omfattande för bolagen (Jorgensen, 2005). För de mindre 
bolagen är optionsprogram det enda sättet att locka till sig duktig yrkesfolk. Detta då de 
inte har råd att erbjuda lika höga löner som de större bolagen (Apostolou & Crambley, 
2005).  
 
I artikeln av Rundfeldt (2004) som är skriven innan implementeringen av IFRS 2 skrivs det 
att införandet av det nya regelverket kan leda till att företag överger personaloptioner. Vi-
dare hävdar de att det kan vara slutet för mindre bolag som använder sig av dessa för inci-
tament för att få kvalitativ personal till sina företag. I en artikel av Jorgensen (2005) där en 
undersökning gjordes av Deloitte & Touche där 350 amerikanska företag medverkade visar 
att 75 % av respondenterna kommer att minska antalet optionsprogram i samband med 
kostnadsföringen.  Majoriteten av både publika- och privata företag hade dragit ner på sina 
optionsprogram och funderade på annan form av eget-kapitalbaserade ersättningar. 
 
I studien gjord av Cabander och Engström (2005) där 21 av de bolag som har optionspro-
gram deltog visar att IFRS 2 anses vara komplicerad för många bolag, främst de mindre. 
Detta beror på att de administrativa kostnaderna för de mindre bolagen är stora då många 
får söka hjälp hos revisionsbyråerna. Studien visar att attityden gentemot IFRS 2 skiftar be-
roende på bolagets storlek. Vidare visar studien att det kan finnas en förståelse för mindre 
bolag att frångå optionsprogram på grund av IFRS 2. Detta då kostnadsföring av options-
program blir mer märkbart för de mindre bolagen då de har ett lägre resultat. Dock frångår 
inte bolag optionsprogram om dessa är välfungerande som incitament. 
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4 Empiri & Analys 
Detta kapitel visar resultatet från enkätundersökningen. Resultatet sammanställs i diagram för att sedan 
kunna kopplas till den teoretiska referensramen. Kapitlet är indelat i två övergripande avsnitt; de bolag 
som idag har optionsprogram och de som valt att slopa optionsprogram. 

4.1 Valet att ha kvar eller att slopa optionsprogram 
Författarna har kunnat peka ut åsikter och attityder gentemot IFRS 2 genom enkätunder-
sökningen. Dessutom har författarna kunnat påvisa de orsaker som funnits till varför bolag 
valt att ha kvar optionsprogram och varför vissa valt att slopa dem. Sammanställningen 
nedan bygger på svaren från de 35 respondenterna. Det totala resultatet återges i bilaga 4. 
När författarna refererar till de bolag som tidigare haft optionsprogram syftar de på de bo-
lag som haft optionsprogram utgivna senare än 7 november 2002 men som valt att slopa 
dessa.  

 

Figur 1 - Har/haft optionsprogram 

Antalet respondenter från Large Cap uppgick till 17 bolag medan antalet respondenter från 
Small Cap uppgick till 18 bolag (se bilaga 4). Skillnaden på antalet respondenter är relativt 
liten listorna emellan men svarsfrekvensen från Large Cap har dock varit mycket större. 
Diagrammet ovan illustrerar de bolag som idag har valt att ha kvar optionsprogram och de 
som tidigare haft men som inte längre har optionsprogram. Här görs en indelning i om bo-
laget tillhör Large Cap eller Small Cap. Som diagrammet visar finns det fyra fler bolag från 
Small Cap än från Large Cap som idag har optionsprogram. Samtidigt visar diagrammet att 
det är fler bolag i Large Cap som valt att slopa optionsprogram.  

Som tidigare nämnts har författarna via telefonkontakt även fått användbar information 
från de bolag som valt att inte delta. Av dessa bolag uppgav 6 stycken att de idag inte har 
optionsprogram men att de tidigare haft sådana som de sedan valt att slopa. Samtliga av 
dessa bolag tillhör Small Cap listan. Detta innebär att totalt 8 bolag från Small Cap valt att 
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slopa tidigare införda optionsprogram. Författarna kommer dock inte inkludera dessa i ana-
lysen. 

4.2 Bolag som idag har optionsprogram 
I denna del av kapitlet kommer författarna att återge den information som tillhandahållits 
från de bolag som valt att ha kvar optionsprogram. 16 bolag på Small Cap och 12 bolag på 
Large Cap har idag kvar sina optionsprogram. 

4.2.1 Optionstyp 

Majoriteten av de bolag som idag har optionsprogram har det i en ganska liten omfattning 
(se bilaga 4). Antalet bolag som har optionsprogram i liten och i ganska stor omfattning är 
något större i Small Cap än i Large Cap. Endast ett bolag har ett mycket omfattande op-
tionsprogram och tillhör Small Cap listan. När författarna refererar till bolag som har op-
tionsprogram i liten omfattning syftas det på bolag som endast erbjuder optionsprogram till 
en liten del av de anställda. Ganska omfattande optionsprogram erbjuds till en stor del av 
personalen medan mycket omfattande optionsprogram är sådana program som vänder sig 
till större delen eller till alla anställda.  

 

Figur 2 - Omfattning av optionsprogram 
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Figur 3 - Optionstyp 

Figur 3 illustrerar vilken typ av optionsprogram som är mest förekommande i bolagen. To-
talt dominerar personaloptioner (se bilaga 4). I både de mindre och i de större bolagen är 
personaloptioner vanligast. Detta följt av teckningsoptioner som är vanligare i de mindre 
bolagen jämfört med i de större. Endast ett  bolag som tillhör Large Cap använder sig av 
syntetiska optioner och som har en kombination av syntetiska optioner med personalop-
tioner, teckningsoptioner och köpoptioner. Att bolag väljer att kombinera typ av options-
program är ganska förekommande. Detta är då oftast en kombination mellan teckningop-
tioner och syntetiska optioner. Som diagrammet visar är det även fler i Large Cap som an-
vänder sig av köpoptioner som incitament. 

Enligt Smitt m fl (2002) erbjuds personaloptioner i de flesta fall till större delar av de an-
ställda. Om en jämförelse skall göras med omfattningen av optionsprogrammen skulle det-
ta påstående inte riktigt stämma (se figur 2). Majoriteten av de bolag som erbjuder sina an-
ställda personaloptioner har optionsprogram i ganska liten omfattning. Som Andersson & 
Bratteberg (2000) påpekar kan personaloptioner inte överlåtas utan är knutna till anställ-
ningen. Detta kan vara en förklaring till varför personaloptioner erbjuds i större utsträck-
ning bland bolagen. Vidare tror författarna att detta leder till att de anställda får ett skäl till 
att stanna kvar på bolaget. Syftet med optionsprogram sägs ofta vara ett sätt för bolagen att 
knyta anställda, i första hand befattningshavare till sig (FAR, 2007). Därför tror författarna 
att personaloptioner är mer förekommande på grund av att bolag vill behålla nyckelperso-
ner och att man genom att erbjuda sådana optioner ”tvingar” dessa till att stanna kvar på 
bolaget. Detta kan vara en förklaring till varför de mindre bolagen tycks föredra personal-
optioner då optionsprogram enligt Apostolou & Crambley, (2005) är det enda sättet för 
mindre bolag att locka till sig duktig yrkesfolk. Detta då de inte har råd att erbjuda lika höga 
löner som de större bolagen. Enligt Rundfeldt (2004) kan införandet av det nya regelverket 
leda till att bolag överger personaloptioner. Detta är inget som denna studie kunnat utpeka 
då majoriteten använder personaloptioner. En förklaring till varför många av de mindre bo-
lagen använder sig av teckningsoptioner kan i enlighet med Bolagsverket (2008) bero på att 
man velat erbjuda nya grupper att bli aktieägare och därför gett ut teckningsoptioner eller 
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att man  istället för ett vanligt lån gett ut teckningsoptioner knutna till en skuldförbindelse 
för att få en lägre ränta. 

Författarna tror att omfattningen och valet av optionstyp kan vara en anledning till att bo-
lag inte väljer att överge optionsprogram. Som ovan nämnt har majoriteten av de bolag 
som idag har optionsprogram dessa i liten omfattning. Författarna tror att kostnaderna i 
dessa fall inte blir lika omfattande och synliga jämfört med om bolagen istället hade haft 
mer omfattande optionsprogram. Dessutom tror författarna att genom att erbjuda perso-
naloptioner, vilket majoriteten av bolag gör, att nyttan överstiger kostnaden då dessa bolag 
bibehåller kompetent personal. Detta förklaras närmare senare i kapitlet.  

4.2.2 Övergång till andra optionstyper 

 

 

Figur 4 - Samma optionstyp som innan 

Beträffande frågan om bolaget haft samma optionstyp som innan införandet av IFRS 2 el-
ler valt att byta typ av optionsprogram svarade majoriteten att de har kvar samma typ av 
optionsprogram (se bilaga 4). Författarna inser att frågan varit dålig formulerad och att det 
egentligen är två frågor i en. Detta har dock inte påverkat resultatet då respondenterna haft 
möjlighet att resonera kring sitt svar och alla de som valt att byta har även angett förklar-
ingar till detta. I vissa fall har respondenten lagt en kommentar och påpekat att det varit två 
frågor och därför besvarat båda. Som diagrammet nedan visar är det inte stor skillnad an-
talsmässigt mellan Large Cap och Small Cap som fortfarande har samma typ av options-
program. Bolag som valt att byta typ av optionsprogram är dock mer förekommande bland 
de mindre bolagen, skillnaden är dock väldigt liten i jämförelse med de större bolagen. 

De respondenter som svarat att de inte har samma optionsprogram som tidigare har som 
sagt även angivit anledningen till detta. Ett av bolagen hade tidigare inga optionsprogram 
utan införde optionsprogram nyligen vilket innebär att inget egentligt byte skedde i bolaget. 
En annan respondent angav att man inte hade gett ut några nya optionsprogram utan att 
det optionsprogram som fanns var kvar från år 2003. En tredje respondenterna uppgav att 
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bolaget valt att byta typ av optionsprogram från teckningsoptioner till personaloptioner 
men påpekade att bytet inte har med IFRS 2 att göra. En annan respondent svarade att bo-
laget fått in via förvärv av dotterbolag teckningsoptioner som inte har den av dem fördrag-
na strukturen. 

Enligt Maines (2004) görs det en skillnad mellan kontantreglerade ersättningar och egetka-
pitalreglerade ersättningar på grund av IFRS 2 och enligt författaren kan bolag komma att 
förändra sitt beteende utifrån reglerna. I studien av Cabander & Engström (2005) påvisar 
författarna att det kan finnas en tendens till att bolag går från egetkapital reglerade optioner 
till kontantreglerade. Som tidigare nämnts är personaloptioner de mest förekommande i 
båda listorna, det vill säga egetkapital reglerade ersättningar medan de kontant reglerade er-
sättningarna, syntetiska optioner, inte är lika vanliga.  

Att bolag skall övergå från kontant- till egetkaptal reglerade ersättningar är inget författarna 
kunnat utpeka av svaren från respondenterna och  väljer därmed att förkasta dessa teorier. 
De bolag som valt att byta har gått över till andra egetkapital reglerade ersättningar. Förfat-
tarna tror dock att dessa bolag ett sådant skifte istället för att byta till kontantreglerade er-
sättningar på grund av att egetkapitalreglerade ersättningar är mer fördelsaktiga sett från ett 
redovisnings perspektiv. Detta då de kontantreglerade ersättningarna kostandsförs direkt 
istället för som för de egetkapitalreglerade vars motpost för den kostnad som uppkommer 
är eget kapital. 

4.2.3 Problem som uppmärksammats med IFRS 2 

Majoriteten av bolagen har inte uppmärksammat några större problem med IFRS 2 (se bi-
laga 4). Respondenterna anser inte att det har varit svårt att värdera till verkligt värde som 
följd av IFRS 2. Detsamma gäller beträffande de påståendena om att IFRS 2 medfört att 
det inte finns några bra värderingmodeller samt att det skall ha inverkat negativt på resulta-
tet. Det fanns dock något fler respondenter som anser att standarden medfört att det blivit 
mer resurskrävande/administrativt krångligt för bolaget.  

Majoriteten av respondenterna från Large Cap har angett att de inte uppmärksammat några 
större problem med IFRS 2. Däremot finns det något fler bolag som anser att IFRS 2 med-
fört att det blivit mer resurskrävande/administrativt krångligt. 
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Även bland de mindre bolagen anser respondenterna att IFRS 2 medfört att det blivit mer 
resurskrävande/administrativt krångligt. Det fanns däremot till skillnad från de större bola-
gen fler respondenter i Small Cap som anser att standarden medfört att det har blivit svåra-
re att värdera till verkligt värde samt att det inte finns några bra värderingmodeller. Det bör 
dock nämnas att majoriteten av dem som svarat på dessa frågor lutat mer åt den vänstra 
kolumnen än åt den högra. 

 

 

Författarna tror att den bakomliggande orsaken till att fler bolag från Small Cap upplevt 
svårigheter vid värdering till verkligt värde även kan ha sin förklaring som Buisman (2007) 
påstår i att begreppet fortfarande är väldigt oklart för dem som använder den som värde-

Problem med IFRS 2 (Large Cap) 

 1 (Stäm-
mer sämst) 

2 3 4 5 (Stäm-
mer bäst) 

Svårt att värdera till verkligt 
värde 

4 2 4 2  

Resurskrävande/Administrativt 
krångligt 

1 2 3 4 2 

Finns inga bra värderingsmo-
deller 

5 2 4 1  

Negativ effekt på resultatet 2 5 1 2 2 

Table 3 - Problematiken med IFRS 2 (Large Cap) 

 
Problem med IFRS 2 (Small Cap) 

 1 (Stämmer 
sämst) 

2 3 4 5 (Stämmer 
bäst) 

Svårt att värdera till verkligt 
värde 

6 5  5  

Resurskrävande/Administrativt 
krångligt 

4 2 2 5 3 

Finns inga bra värderingsmodel-
ler 

7 4 1 4  

Negativ effekt på resultatet 2 8 3 1 2 

Table 4 - Problematiken med IFRS 2 (Small Cap) 
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ringsgrund. Samtidigt som många enligt författaren menar att en utbildning är nödvändig 
för att innebörden skall vara densamma för alla. Författarna tror att större bolag kan ha en 
fördel i detta anseende då de har större resurser för att erhålla expertis, exempelvis genom 
att utbilda befintlig personal eller hyra in kunniga inom området vilket därtill bidrar till att 
anpassningsprocessen blir lättare att hantera för dessa. Detta påvisas även av Fisher (2005) 
som undersökt implementeringen av IFRS 2 i europeiska bolag och som upptäckt att stora 
bolag lägger ner mycket tid och pengar på förståelsen av IFRS, medan mindre bolag enligt 
författaren blir mer beroende av utomstående expertis vilka resurserna inte alltid tillräckligt 
täcker kostnaderna för.  

Att fler bolag i Small Cap anser att det inte finns några bra värderingsmodeller kan förkla-
ras med Hasset & Wallisons (2004) argument om att de optionsvärderingsmodellerna som 
finns för att beräkna det verkliga värdet inte ger en tillförlitlig värdering. Vidare menar Has-
set & Wallison (2004) att detta beror på bristen på en tillfredställande värderingsmodell för 
tillförlitlighets krav på felfri information saknas. Detta kan kopplas till att samma respon-
denter som svarat att det är svårt att värdera till verkligt värde också uppgett att det inte 
finns några bra värderingsmodeller. Detta kan förklara med att värderingsmodellen inte ger 
en tillförlitlig värdering av det verkliga värdet vilket komplicerar det för bolagen.  

IFRS 2 har medfört att bolag mer ingående redovisar de kostnader och tillgångar som ska-
pas när bolagen tilldelar personalen aktieoptioner (International Financial Reporting Stan-
dard 2, EG förordning). Samtidigt menar Anderson (2007) att regelverket faktiskt är allde-
les för komplext för de mindre bolagen. Studien visar dock att även större bolag anser att 
standarden är komplex då den medfört att det blivit mer resurskrävande samt administra-
tivt krångligt. Det finns emellertid fler bolag i Small Cap som ser detta som ett problem. 
Detta kan bero på att de mindre bolagen inte har samma resurser som de större varför de 
tillkommande administrativa bördorna blir mer synliga.  

Respondenterna fick även möjlighet till att ange andra exempel på problem som bolaget 
uppmärksammat till följd av IFRS 2. Förutom de problem angivna av författarna valde tre 
av respondenterna att framhålla andra svårigheter som uppmärksammats till följd av IFRS 
2. Respondenterna, som för övrigt ingår i både Large- & Small Cap, menar på att det är 
svårt att veta när IFRS 2 är tillämplig och att utomstående expertis då är nödvändig, detta 
menar författaren är till följd av standardens komplexitet. Även Anderson (2007) belyser de 
problem som respondenterna angett men går ytterligare ett steg och påstår att det även 
finns skilda tolkningar från revisorernas och konsulternas håll vad gäller IFRS 2, vilket yt-
terligare försvårar för bolagen. 

En tredje respondent menar på att det kan vara svårt att uppskatta hur stor andel av perso-
nalen som kommer att sluta innan optionerna går att lösa in. I detta fall är det en treårspe-
riod. Detta gäller framför allt om någon i ledande ställning oväntat slutar vilket gör att man 
får stora marginaleffekter kvartal till kvartal. Med detta sagt, tror författarna att det finns en 
större risk att förutspå hur de anställda kommer handla. Detta tror författarna är mer riska-
belt för de mindre bolagen, med tanke på vad ena respondenten påpekat om att marginalef-
fekterna blir stora vilka blir mer synlig för bolag med lägre resultat.  

4.2.3.1 Kostnadsföring av optionsprogram 

Både i Large Cap och Small Cap angav majoriteten av respondenterna att en kostnadsfö-
ring av optionsprogram inte påverkar resultatet positivt (se bilaga 4). Därtill visar diagram-
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met nedan att förhållandevis fler bolag i Small Cap anser att resultatet påverkas negativt av 
en kostnadsföring. Vidare visar diagrammet att tre av respondenter vilka samtliga ingår i 
Large Cap tror att resultatet påverkas positivt av en kostnadsföring. En respondent svarade 
för övrigt inte på denna fråga.  

 

Figur 5 - Resultat har påverkats positivt 

Respondenterna hade i denna fråga möjlighet till att utveckla sina svar, men endast två av 
respondenterna valde att använda sig av detta. Den ena respondenten svarade att en kost-
nadsföring inte påverkar resultatet positivt då den ursprungliga förmånen som optionsin-
nehavaren åtnjutit betraktas som en kostnad för utfört arbete och som fördelas över tiden 
från tilldelandet till tiden för utnyttjandet. Den andra respondenten går in i samma spår och 
menar att det är en självklarhet att resultatet påverkas negativt då IFRS 2 medfört att den 
kostnad som förts in på grund av incitamentprogrammen lett till att kostnaderna har ökat. 

Författarna tror dock inte att detta är en självklarhet för alla då det faktiskt förekom tre re-
spondenter som angav att de anser IFRS 2 påverka resultatet positivt. Varför uppges dock 
inte. En förklaring till varför dessa bolag anser att resultatet har påverkats positivt är att 
dessa kan ha kostnadsfört sina optionsprogram innan införandet av IFRS 2. IFRS 2 kan då 
ha lett till att kostnaderna blivit förmånligare. En annan förklaring kan ha sin grund i att 
dessa har större lönekostnader och kan därför se sådana transaktioner mer som en bespa-
ring än en kostnad då de kan erbjuda exempelvis nyckelpersoner optioner istället för en 
lön. 
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Figur 6 - Kostnadsföring av optionsprogram 

Diagrammet ovan visar hur många av respondenterna som anser att en kostnadsföring av 
optionsprogram är bra respektive dåligt. I överlag anser majoriteten att en kostnadsföring 
av optionsprogram är dålig (se bilaga 4). Som ovan illustreras är det dock fler bolag i Small 
Cap, 10 respondenter, som anser att en kostnadsföring är dålig i jämförelse med Large Cap, 
6 respondenter. Däremot anser lika många från Small Cap som från Large Cap att en kost-
nadsföring är bra. De tre respondenter som angett att de anser att IFRS 2 påverkar bolaget 
positivt (se figur 5) återges även bland de bolag som anser att en kostnadsföring av op-
tionsprogram är positivt. Två av respondenterna valde för övrig att inte besvara denna frå-
ga.  

8 av 10 respondenter valde att besvara varför en kostnadsföring av optionsprogram anses 
vara bra. Här angavs anledningar såsom att om deltagarna inte betalar en marknadsmässig 
premie för optioner innebär det en kostnad för bolaget och att det då är riktigt att denna 
också ska synas i resultaträkningen. Dock anger respondenten att detaljerna kring hur den-
na beräkning skall göras kan ifrågasättas, men att principen är logisk. Dessutom anges det 
att man enligt tidigare svensk praxis tog hela kostnaden vid lösen men att man med IFRS 2 
nu periodiserar det initiala värdet som en kostnad under intjänandeperioden. En av re-
spondenterna menar att kostnaderna för optionerna kommer in i resultatet vilket är positivt 
men denne anger inte varför. En annan markerar att kostnaderna betalas av aktieägarna och 
inte bolaget vilket är positivt. Dessutom poängteras att eftersom ett värde överförs till de 
anställda så skall detta redovisas. Andra anledningar är att det skapar kontroll och att det vi-
sar kostnaderna för bolaget som är förknippade med optionerna. 

De argument som förs av respondenterna kring kostnadsföringen av optionsprogram liknar 
i hög grad den debatt som speglas i litteraturen. Bland de främsta medhållarna till en kost-
nadföring av optionsprogram är Bodie, Kaplan och Merton (2003) som i enlighet med re-
spondenterna anser att det är en självklarhet att redovisa alla slags kostnader oavsett om en 
kontant betalning skett eller inte.  

Om en sammankoppling görs mellan frågan om huruvida respondenterna anser att IFRS 2 
påverkar resultatet positivt och den ifall en kostnadsföring av optionsprogram är bra eller 
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dåligt visar undersökningen att även om bolagen anser att IFRS 2 påverkar resultatet nega-
tivt att många av bolagen samtidigt tycker att det är bra med en kostnadsföring. Detta tror 
författarna beror på att det finns andra faktorer som väger tyngre än att resultatet påverkas 
negativt. Detta är något som författarna återkommer till längre fram i kapitlet. 

14 av 16 respondenter valde att svara på frågan om varför de anser att en kostnadsföring av 
optionsprogram är dålig. En av respondenterna svarar att det egentligen är både bra och dåligt. 
Det är bra då det åskådliggör ersättningen i resultaträkningen men samtidigt är det svårt att 
återge det verkliga värdet av ersättningen eftersom den baseras på beräknat marknadsvärde vid 
utgivandet och inte det faktiska utfallet. Generellt anser respondenten att det är mest negativt 
då det är svårt att göra kostnadsposten trovärdig i den interna rapporteringen. Andra orsaker 
till varför en kostnadsföring av optionsprogram kan tyckas vara dålig kan som Bergström m fl 
(2004) påvisar bero på att en verklig kostnad endast uppkommer om och när optionerna ut-
nyttjas och att det då blir för stora svängningar i resultatet. Dessutom blir det för stora sväng-
ningar i resultatet på grund av en ”konstig” modell som en av respondenterna kallar det för. 
Modellen som respondenten refererar till är Black & Scholes modellen.  

En av respondenterna är tveksam till att föra in fiktiva kostnadsposter i resultaträkningen som 
inte överensstämmer med kassaflödeseffekterna över tiden. Om optionsprogrammet inte faller 
ut så har man redovisat för höga kostnader i flera år. En annan anser att det avviker från en 
”normal” bokföring av kostnader eftersom man på ett visst sätt visar att koncernens ställning 
ändå inte påverkas före inlösen eftersom resultatpåverkan motbokas direkt mot eget kapital.  
Dessutom kan det vara lite krångligt att lägga ner administrativa resurser på att hålla ordning 
på förmånsbeloppen, eftersom de i deras fall ändå är små. Andra menar att det inte är någon 
kostnad för bolaget och att det är fel att kostnadsföra beräknade sociala avgifter som motbo-
kas som kostnad i eget kapital. Respondenterna menar att de inte ser någon vits med detta och 
tycker att kostnadsföringen är underlig. 

Författarna tror att en förklaring till att alla respondenter från Small Cap anser att resultatet 
har påverkats negativt på grund av IFRS 2 och att en kostnadsföring är dålig kan bero på 
det faktum att kostnaderna blir mer synliga för dessa jämfört med de större bolagen. De 
mindre bolagen har inte samma resurser och kostnadsföringen belastar resultatet tyngre än 
det gör för de större bolagen. De resultat som vidhållits från denna undersökning kan visa 
på den belastning som de mindre bolagen upplever. Vid frågan om storleken på de op-
tionsprogram som finns svarade många respondenter från Small Cap att de som finns är 
ganska omfattande, samt en enstaka i stor omfattning (se figur 2). Detta kan sammankopp-
las till att majoriteten från Small Cap även anger att en kostnadsföring är dålig samt att en 
kosnadsföring påverkar resultatet negativt, detta kan enligt Apostolou & Crambley (2005) 
bero på att mindre bolag som erbjuder mer omfattande optionsprogram anser att en kost-
nadsföring bidrar till att aktiekursen försämras vilket innebär att de hamnar i underläge då 
de större bolagen även har större resurser för att hantera sådana kostnader. För mindre bo-
lag behövs inte ett lika komplicerat regelverk som för de större då mindre bolag har färre 
intressenter (Drefeldt, 2007). Detta kan vara en förklaring till varför samtliga bolag i Small 
Cap anser att en kostnadsföring är dålig samt att det påverkar resultatet negativt. Författar-
na tror att då mindre bolag har färre intressenter kan det anses som ”onödigt” för dem att 
lägga resurserna på något som inte efterfrågas.  
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4.2.3.2 Black & Scholes 

Av de 28 respondenter som idag har optionsprogram uppgav 26 bolag att de valt att an-
vända Black-Scholes modellen som värderingsmodell (se diagrammet nedan). Två av re-
spondenterna angav att de inte visste vilken värderingsmodell som bolaget använder. Då 
Black & Scholes modellen varit den enda använda modellen som respondenterna angett, 
görs ett antagande att även dessa två återstående respondenter använder Black-Scholes 
modellen.  

 

Figur 7 – Värderingsmodell 

Av de respondenter som angav att de använder Black-Scholes modellen svarade samtliga 
förutom en respondent att de inte haft några komplikationer med modellen (se diagrammet 
nedan). Den respondent som upplevt komplikationer med modellen är representerad från 
Large Cap. Respondenten valde att utveckla sitt svar och påpekade att modellen leder till en 
administrativ börda. 
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Figur 8 - Komplikationer med modellen 

Som tidigare nämnts i avsnitt 4.2.3.1, angav en respondent att en kostnadsföring av 
optionsprogram är dålig då det uppstår för stora svängningar i resultatet på grund av Black-
Scholes modellen. Denna respondent anser emellertid inte att det funnits några 
komplikationer med modellen. En förklaring till detta tror författarna kan vara såsom 
Maines (2004) påvisar, nämligen att då valet av värderingsmodell hålls öppen att Black & 
Scholes modellen väljs då den är den mest fördelsaktiga i jämförelse med andra modeller. 

Den respondent som anger att det blir administrativt tungt på grund av modellen använder 
sig av personaloptioner. Enligt Young (1993) är en nackdel med Black-Scholes modellen 
det faktum att den inte är lämplig vid värdering av personaloptioner. Författarna tror att 
bolaget kan då ha komplikationer med att värdera optionerna med hjälp av modellen då 
den inte är utformad till just denna typ av optioner. Författarna anser likafullt att det är 
konstigt att fler bolag inte upplever komplikationer med modellen då de flesta av dem an-
vänder sig av personaloptioner. Förklaringar till detta kan författarna endast spekulera i och 
de tror att en anledning till detta kan vara att bolag lärt sig använda Black-Scholes modellen 
så pass bra att de kommit över komplikationerna som kommer med denna. Om en kopp-
ling görs mellan denna fråga och frågan om problematiken med IFRS 2 så har majoriteten 
av bolagen inte haft några komplikationer eller problem med modellen. Det finns därför 
inga indikationer på att valet att ha kvar optionsprogram påverkas av valet av värderingmo-
dell.  

4.2.3.3 Kvalitativa krav 

Respondenterna fick ta ställning till hur IFRS 2 påverkat redovisningsmåtten. Av att döma 
från resultaten kan det sägas (se bilaga 4) att majoriteten av bolagen anser att IFRS 2 påver-
kat det flesta redovisningsmåtten negativt. Här har författarna gjort ett antagande om att de 
som svarat en trea inte anser att redovisningen varken påverkats positivt eller negativt utan 
att redovisningen är som den var innan införandet av IFRS 2. 
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En uppdelning har gjorts mellan åsikterna från Large Cap och Small Cap. Tabellen nedan 
visar svaren från Large Cap. Här kan utläsas att något fler anser att redovisningen inte blivit 
mer rättvisande. Vad gäller påståendet om att redovisningen blivit mer transparent lägger 
sig något fler över tre gränsen. Detsamma gäller påståendet om att redovisningen blivit mer 
jämförbar. Fler respondenter låg dock under tre gränsen vid påståenden om att redovis-
ningen blivit mer tillförlitlig samt relevant.   

 

 

Resultaten från de mindre bolagen är lättare att tolka då ett ställningstagande är enklare att 
se. Här kan utläsas att majoriteten anser att en redovisning blivit mindre rättvisande, jäm-
förbar, tillförlitlig samt relevant.  

Påståenden som passar bra med IFRS 2 (Large Cap) 

 1 (Stäm-
mer sämst) 

2 3 4 5 (Stämmer 
bäst) 

Redovisningen har blivit 
mer rättvisande 

2 3  7 
 

 

Redovisningen har blivit 
mer transparent  

1 3 2 5 1 

Redovisningen är mer jäm-
förbar 

1 2 4 5  

Redovisningen är mer till-
förlitlig 

5 1 2 4  

Redovisningen är mer rele-
vant 

5 3 1 3  

Table 5 - Kvalitativa krav (Large Cap) 

Table 6 - Kvalitativa krav (Small Cap) 

Påståenden som passar bra med IFRS 2 (Small Cap) 

 1 (Stäm-
mer sämst) 

2 3 4 5 (Stämmer 
bäst) 

Redovisningen har blivit 
mer rättvisande 

4 7 4 1 
 

 

Redovisningen har blivit 
mer transparent  

4 3 8 1  

Redovisningen är mer jäm-
förbar 

4 4 8   

Redovisningen är mer till-
förlitlig 

6 6 4   

Redovisningen är mer rele-
vant 

7 5 4   
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De respondenter som lagt sig över eller utmed tre gränsen har gjort det på samtliga påstå-
enden, detsamma gäller för de respondenter som valt att lägga sig under tre gränsen. Detta 
anser författarna vara ett logiskt resonemang eftersom det ena påståendet som regel påver-
kar de andra. Tanken med IFRS 2 var att införa en enhetligare redovisningsstandard, vilket 
innebar en lättare jämförelse mellan bolag och samtidigt även ett försök i att öka transpa-
rensen bland bolag genom att kostnaderna blir mer transparenta (Buisman, 2007). Detta 
har som resultatet från undersökningen visar, tagits emot med delade åsikter, responden-
terna anser en kostnadsföring vara dålig, vilket grundar sig i att som svarsresultatet likaså 
visar, att bolagen anser det påverka resultatet negativt. Likafullt anser respondenterna att 
detta inte ses som ett problem tillföljd av IFRS 2. Samtidigt anser majoriteten av respon-
denterna att IFRS 2 inte medfört att redovisningen blivit mer transparent vilket författarna 
tycker är underligt då en kostnadsföring av någonting per automatik medför transparens 
och även enligt Eliasson & Olofsson (2005) en mer tillförlitlig redovisning då informatio-
nen angiven blir tydligare, vilket majoriteten även hävdar att IFRS 2 inte medfört.  

Vid en jämförelse mellan Small Cap och Large Cap ses en skillnad på så vis att en mer ne-
gativ inställning till hur IFRS 2 påverkat redovisningen kan utläsas bland bolagen på Small 
Cap, detta kan förklara den negativa inställningen som finns till en kostnadsföring, vilket 
som tidigare nämnts kan kopplas till betydelsen av optionsprogram för att behålla kvalifice-
rad personal. Eftersom de redovisningsstandarder som skall följas är regelbaserade, kan 
detta enligt Buisman (2007) resultera i att den faktiska innebörden av transaktionen inte 
skildras utan att transaktionerna struktureras i syfte att uppfylla de formkrav som finns. 
Detta kan naturligtvis bidra, såsom Sandell (2006) påpekar, till vilka ekonomiska konse-
kvenser som uppstår då redovisningsmåtten styrs av ett eller flera regelverk. Standardens 
komplexitet är något som både respondenterna från denna undersökning påvisat men som 
även speglas i den debatt som förs kring standarden, vilket för övrigt kan enligt författarna 
förklara varför många av respondenterna från både Large Cap och Small Cap ansett att 
IFRS 2 inte medfört att redovisningen blivit mer rättvisande, transparent, jämförbar, tillför-
litlig och relevant vilket den grundläggande tanken med IFRS 2 är.  

Innan implementeringen av IFRS ställdes standarderna mot hårda krav innan de antogs. 
Standarderna fick inte hindra kravet på en rättvisande bild och kriterierna gällande jämför-
barhet, relevans samt tillförlitligheten inom den finansiella informationen skulle uppfyllas 
(Jermakowicz & Tomaszewski, 2006). Denna studie visar dock att standarderna inte uppfyl-
ler dessa krav speciellt i de mindre bolagen. Att de större bolagen är mer positivt inställda 
till att IFRS 2 ökat de kvalitativa kraven kan bero på att dessa bolag i större utsträckning 
arbetar på en internationell marknad och att standarden då gjort redovisningen mer har-
moniserad.  

Anledningen till att författarna valde att ta med denna fråga var för att se om valet att ha 
kvar optionsprogram kan ha en förklaring i att bolag anser att redovisningen bli mer tillför-
litlig, rättvisande, relevant samt transparent. Detta har dock författarna inte fått något in-
tryck av utifrån den information som insamlats.  
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4.2.4 Valet att ha kvar optionsprogram 

Sammantaget anser majoriteten av respondenterna att valet att ha kvar optionsprogram inte 
berörs av att resultatet påverkats negativt till följd av IFRS 2. Dessutom anser inte respon-
denterna att optionsprogram är ett sätt för bolaget att sänka lönekostnaderna. Däremot väl-
jer bolag att ha kvar optonsprogram då det är ett bra medel för att locka till sig kvalificerad 
personal och på grund av att nyttan överstiger kostnaderna (se bilaga 4).   

Tabellen nedan visar hur respondenterna från Large Cap svarat på frågan om varför de valt 
att ha kvar optionsprogram. Som tabellen visar är den främsta anledningen till varför dessa 
bolag väljer att ha kvar optionsprogram för att locka till sig kvalificerad personal. De tre 
andra påståenden anser inte de större bolagen vara av väsentlig betydelse vid valet att ha 
kvar optionsprogram.  

 

 

Resultaten tyder inte på någon större skillnad mellan de större och mindre bolagen. Skillna-
den här ligger i att de mindre bolagen även anser att nyttan överstiger kostnaden och att 
detta är en förklaring till varför de väljer att ha kvar optionsprogram.  

Valet att ha kvar optionsprogram (Large Cap) 

 1 (Stäm-
mer sämst) 

2 3 4 5 (Stämmer 
bäst) 

Har ej påverkat resultatet 
negativt eller på något sätt 

6 2 4   

Locka till sig kvalificerad 
personal 
 

2 1 2 7  

Sänka lönekostnaderna ge-
nom att ha optionsprogram 

7 3 2   

Nyttan överstiger kostna-
den 

1 6 3 2  

Table 7 - Valet att ha kvar optionsprogram (Large Cap) 

Table 8 - Valet att ha kvar optionsprogram (Small Cap) 

Valet att ha kvar optionsprogram (Small Cap) 

 1 (Stäm-
mer sämst) 

2 3 4 5 (Stämmer 
bäst) 

Har ej påverkat resultatet 
negativt eller på något sätt 

7 6  3  

Locka till sig kvalificerad 
personal 
 

 1 5 10  

Sänka lönekostnaderna ge-
nom att ha optionsprogram 

6 8 2   

Nyttan överstiger kostna-
den 

1 2 7 6  
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Respondenterna fick även en möjlighet till att ange andra orsaker till varför de valt att ha 
kvar optionsprogram. Anledningar såsom att IFRS 2 inte styr verkligheten och att det finns 
andra orsaker bakom valet av optionssprogram än hur regelverket ser ut, angavs bland an-
nat. Dessutom anser respondenterna att eftersom de ingår i en global koncern att detta 
krävs och att programmet ger ett bättre engagemang för bolagets utveckling och stimulerar 
en fortsatt lojalitet och är även ett sätt att behålla nyckelpersoner. Två av respondenterna 
anger dock att inga nya optionsprogram tilldelats de anställda utan att de tidigare tilldelade 
är kvar tills de förfaller. Huruvida dessa bolag skall införa nya optionsprogram är inte klart.  

Som tidigare nämnts visar undersökningen att majoriteten av de bolag från Large Cap och 
Small Cap som fortfarande har kvar optionsprogram faktiskt anser kostnadsföringen av op-
tionsprogram påverka resultatet negativt. Detta tror författarna kan bero på att det finns 
andra faktorer som väger tyngre än, det vill säga att nyttan överstiger kostnaden. Det fak-
tum att majoriteten anser att optionsprogram är ett sätt att locka till sig bolagsam personal 
är ett exempel på detta. Enligt FAR (2007) utvecklas värdet på bolaget mer positivt då op-
tionsprogram knyter de anställda, i första hand befattningshavare till bolaget. Författarna 
tror att bolag i det långa loppet gynnas positivt ekonomiskt sätt då kvalificerad personal in-
verkar på resultatet. Genom att bibehålla kompetent personal får bolaget även en starkare 
konkurrenskraft, vilket därmed även medför att nyttan faktiskt överstiger kostnaden. Som 
tidigare nämts ansåg tre respondenter från Large Cap att resultatet påverkats positivt på 
grund av IFRS 2. Samma respondenter angav att det är ett sätt för dem att sänka lönekost-
naderna. Detta förstärker författarnas föraning om att dessa bolag anser att det påverkar re-
sultatet positivit då det är ett sätt för dem att sänka lönekostnaderna.  

Som författarna tidigare nämnt erhölls även lite information från de respondenter som inte 
valt att besvara online enkäten men som via en första telefonkontakt velat delta i enkätun-
dersökningen. Här angavs att IFRS 2 inte har med valet att ha kvar optionsprogram att 
göra samt att bolagen inte väljer optionsprogram utifrån redovisningsregler utan att det 
istället är andra faktorer som väger tyngre, såsom att de skall uppskattas av aktieägarna. 

4.3 Bolag som tidigare haft men valt att slopa optionspro-
gram 

I denna del av kapitlet kommer författarna att återge den information som insamlats av de 
bolag som valt att slopa optionsprogram. Som tidigare nämnt angav 5 bolag i Large Cap 
och 2 bolag i Small Cap att de tidigare haft optionsprogram som de sedan valt att slopa.  

4.3.1 Annan typ av incitamentprogram 

Samtliga bolag förutom ett som valt att slopa optionsprogram har valt att införa en annan 
typ av incitamentprogram. Den respondent som angav att de inte infört något nytt program 
uppgav att tidigare program har förfallit och att ledningen tittar på andra lösningar men att 
inget är bestämt i dagsläget. Det mest förekommande incitamentprogramet visar sig vara  
bonusprogram följt av aktieprogram.  

Av dem som idag har andra icitamentprogram uppges även att detta val inte påverkats av 
IFRS 2. Anledningar till varför bolagen valt andra typer av incitamentprogram har exem-
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pelvis varit att man ansett att optioner gett en mycket hög hävstång och att valet inte gjorts 
på grundval av redovisningen. I ett bolag ville styrelsen att ledningen skulle äga aktier istäl-
let för att belönas med kontanter efter inlösen av optionerna. Andra anledningar såsom att 
bolaget eftersträvade enklare och direktare program förekom även. Ett bolag kommer i år 
att ersätta det kontantbaserade långsiktiga incitamentprogrammet med ett aktieprogram 
som skall redovisas enligt IFRS 2. En annan respondent påpekar att de inte haft som prin-
cip att använda optionsprogram utan att de endast haft ett optionsprogram för VD under 
en begränsad tid och endast en gång. I ett av bolagen ville aktieägarna att de anställda själva 
skall investera i bolaget och att detta då inte har något med redovisningen att göra.  

Redovisningsregler gynnar enligt Sandell (2006) vissa men kan komma att skapa inskränk-
ningar och kostnader för andra. Undersökningen visar dock att valet att övergå till ett annat 
program inte påverkats av IFRS 2. Författarna tror istället att detta val baseras mer på vad 
som är fördelsaktigt för de anställda och för bolaget. Hur resultatet påverkas av typ av pro-
gram till följd av IFRS 2 tror inte författarna har någon betydelse. Många bolag behåller op-
tionsprogram av realistiska skäl, i egenskap av att exempelvis rekrytera duktiga chefer vilket 
speciellt kan krävas om bolaget har sin fot internationellt. Författarna tror att bolag många 
gånger byter incitamentprogram för att ett tidigare förfallit och ser då till att utforma och 
inrätta nya utefter de behov som finns. Ett väl utarbetat optionsprogram kan förmodligen 
bidra oerhört mycket till den personalpolitik som finns i bolaget men kan även vara bety-
delsefull för den strategi som ägarna har för att stärka bolaget.  

4.3.2 Omfattningen av optionsprogrammet/en 

På frågan om hur omfattande optionsprgrammet/en var svarade majoriteten av responden-
terna att de hade optionsprogram i ganska stor omfattning (se bilaga 4). Detta är dock inte 
en någon större skillnad mot dem som hade det i liten omfattning. Som diagrammet nedan 
visar förekom det fler bolag i Large Cap som hade optionsprogram i större omfattning. 

 

Figur 9 - Hur omfattande optionsprogrammet/en var 
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Som tidigare nämnts har majoriteten av de bolag som idag valt att ha kvar optionsprogram 
det i liten omfattning. Ett skäl till varför bolag väljer att slopa optionsprogram tror 
författarna kan bero på dess omfattning. I diagrammet ovan kan det ges en indikation på 
att så är fallet. Ju större omfattning av optionsprogrammet desto högre kostnader. Ju högre 
kostnader desto lägre resultat.  

4.3.3 Varför bolag valt att slopa optionsprogram 

Diagrammet nedan visar det främsta anledningen till varför bolagen valt att slopa options-
program. Som diagrammet visar är det inget bolag som valt att slopa optionsprogram på 
grund av IFRS 2. Den huvudsakliga anledningen har varit att nyttan inte överstigit kostna-
den samt andra skäl vilka spelat in vid valet att slopa optionsprogram.  

 

Figur 10 - Främsta anledningen till slopandet av optionsprogram 

Andra anledningar som respondenterna angivit har varit kombinationen av att nyttan inte 
överstiger kostnaden och att det inte är ett bra sätt att motivera personalen. Ett bolag hitta-
de en annan struktur. På denna fråga angav samma respondent som svarade att de endast 
haft optionsprogram för VD att detta endast varit en engångsföreteelse och att det inte är 
något bolaget normalt använder sig av. Som tidigare nämnts angav en av respondenterna 
att programmet har löpt ut nya program vilka kan komma att införas och att detta då inte 
har något med IFRS 2 att göra. Respondenterna hade även en möjlighet till att kommentera 
annat som studien inte omfattat i ”Övrigt” (se bilaga 2), detta valde dock endast en respon-
dent att göra. Respondenten påpekar att valet av incitamentprogram görs på grundval av 
mycket annat än den redovisningsmässiga behandlingen, och att redovisningen inte styr allt. 

Om en jämförelse skall göras mellan de som valt att ha kvar optionsprogram och de som 
valt att slopa dessa kan en anmärkning göras på att det inte ansetts vara något bra sätt att 
motivera personalen på. Skälet till varför de bolag som har kvar optionsprogram inte valt 
att ta bort dem har delvis varit på grund av att locka till sig kvalificerad personal. Dock an-
ser de bolag som valt att slopa optionsprogram att detta inte varit ett bra sätt att motivera 
personalen på. Anledningen till denna skillnad tror författarna beror på att man i de bolag 



IFRS 2 
Effekten på optionsprogram i svenska bolag 

 

 

 46 

som valt att slopa optionsprogram inte upplevt att nyttan överstigt kostnaderna tillräckligt 
för att de skall vara ett bra incitament till att motivera personalen.  

Enligt Cabander & Engström (2005) vars undersökning visat på att IFRS 2 är för kompli-
cerat, främst för de mindre bolagen, är det inte omöjligt att mindre bolag därför frångår 
sina optionsprogram till följd av IFRS 2. En kostnadsföring av optionsprogrammen i och 
med införandet av IFRS 2 kan i detta anseende fått ekonomiska konsekvenser. 
Ekonomiska konsekvenser uppstår enligt Thomson m fl, (2006) om förändringar sker i 
informationen som inverkar på ett bolags pengaflöde eller dristribution, vilket bolag enligt 
Sandell (2006) kan välja att anpassa sitt beteende utifrån. Av att döma från resultat som 
erhållits från denna undersökning, har inga av de bolag som medverkat valt att slopa 
optionsprogram på grund av IFRS 2. Istället har samtliga av de bolag som valt att slopa 
optionsprogram förutom ett valt att byta typ av incitamentprogram, och har samtidigt 
påpekat att detta inte skett på grund av IFRS 2 utan av andra anledningar (se avsnitt 4.3.1). 
Författarna tror därför, av att döma från de resultat som erhållits att valet att ha kvar 
optionsprogram eller inte, inte påverkas eller påverkats av IFRS 2. 

Att ingen av bolagen valt att slopa optionsprogram på grund av IFRS 2 var först förvånande 
för författarna då problematiken med IFRS 2 varit så pass uppmärksammad. Det är nu dock 
mer förståeligt med tanke på att de bolag som valt att ha kvar optionsprogram inte upplevt 
dessa problem som tillräckliga för att ta steget till att slopa optionsprogrammen. Av de bolag 
som inte valde att delta i undersökningen men som författarna haft telefonkontakt med, angav 
ingen att de valt att slopa optionsprogram på grund av IFRS 2 utan att det istället funnits 
andra faktorer som påverkat valet att slopa optionsprogram. Dock uppgavs inte vad de speci-
fika faktorerna var.  
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5 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel presenterar författarna de slutsatser som dragits utifrån det empiriska resultatet. Vidare 
riktar författarna kritik mot den egna studien samt uppmanar till fortsatta studier inom ämnesområdet. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva och förklara hur svenska bolag förhåller sig till 
IFRS 2 och om standarden haft en inverkan på svenska bolags val att ha kvar optionspro-
gram. Detta valde författarna ställa mot storleken på bolaget. Genom den enkätundersök-
ning som utförts har författarna kunna belysa några av de anledningar till varför svenska 
bolag väljer att ha kvar optionsprogram eller att slopa dem.  

Av undersökningen framgick att majoriteten av de deltagande bolagen har kvar sina op-
tionsprogram sedan införandet av IFRS 2. Övervägande delen av de som valt att ha kvar 
optionsprogram angav att den främsta anledningen till detta var på grund av att det är ett 
bra sätt för bolaget att locka till sig kvalificerad personal. För bolagen i Small Cap framgick 
även att nyttan överstiger kostnaden. Detta kan förklaras med att majoriteten av dessa bo-
lag använder sig av personaloptioner samt teckningsoptioner. Författarna tror att använd-
ningen av personaloptioner kan vara en metod för de mindre bolagen att knyta de anställda 
till bolaget då optionerna inte kan överlåtas.  

Av de bolag som inte valt att slopa optionsprogram angav majoriteten i både Large Cap 
och Small Cap att de använder dessa i liten omfattning. Författarna tror att omfattningen 
av optionsprogram kan vara en orsak till att bolag väljer eller inte väljer att slopa dessa. 
Detta kan författarna finna bevis på i undersökningen som visar att de optionsprogram 
som bolag valt att slopa har varit ganska omfattande. En anledning till detta tror författarna 
är att ju större omfattningen på optionsprogrammet är, desto större blir även kostnadspos-
ten för dessa, vilket försvårar för mindre bolag som inte har samma resurser som de större 
bolagen.  

Trots att majoriteten av de bolag som idag har optionsprogram anser att en kostnadsföring 
av optionsprogram påverkar resultatet negativt anser många av dessa likväl att en kostnads-
föring av optionsprogram faktiskt är bra. Detta tror författarna visar på att en kostnadsfö-
ring av optionsprogram inte är en anledning till att slopa optionsprogram utan att andra 
faktorer väger tyngre än att resultatet skall påverkas negativt, exempelvis förmågan att dra 
till sig kvalificerad personal genom att erbjuda optionsprogram. En annan faktor som inte 
påverkar valet att ha kvar optionsprogram är de värderingsmodeller som finns för optioner. 
Huvudparten av bolagen använder sig av Black & Scholes modellen och endast ett bolag 
har upplevt komplikationer med modellen.  

Majoriteten av bolagen anser även inte att redovisningens kvalitativa krav har förbättrats 
sedan införandet av IFRS 2., vilket den huvudsakliga tanken med IFRS 2 är. Detta är dock 
inget som tycks påverka valet att ha kvar optionsprogram, och författarna har inte kunnat 
relatera valet att ha kvar optionsprogram till att redovisningens kvalitet har förbättrats till 
följd av IFRS 2, men också inte att valet att slopa optionsprogram har något avgörande 
samband med detta.  
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Förutom vilka anledningar som kan finnas till att bolag väljer att slopa eller behålla op-
tionsprogram, trodde författarna även att enkätundersökningen skulle kunna visa huruvida 
det skett en skiftning från kontantreglerade ersättningar till egetkapitalreglerade ersättning-
ar. Resultaten från undersökningen visar dock inga indikationer på detta, och studien kan 
därför inte framlägga bevis för om de bolag som valt att byta typ av optionsprogram har 
bytt till en annan form av egetkapitalreglerade ersättningar.  

Bland de bolag som valt att slopa optionsprogram uppgavs att nyttan inte överstiger kost-
naden samt att andra orsaker, exemplevis att programmet löpt ut och att man inte beslutat 
om något nytt ännu, vara de bidragande faktorerna till att man valt bort optionsprogram. 
Inget av bolagen angav IFRS 2 som en orsak till detta. Författarna tror att anledningarna 
som bolagen nämner till att de valt att slopa optionsprogrammen kan vara många.  

Författarna tror att riskerna med optionsprogrammen kan vara en bidragande faktor till 
varför bolag väljer att slopa optionsprogram. De negativa aspekterna som till exempel att 
de anställda kan sluta engagera sig i bolagets positiva tillväxt om de slutar gynnas av op-
tionsprogrammet, eller det faktum att programmen kan bli alldeles för kostsamma vid hög-
konjuktur och inte av något värde vid lågkonjuktur kan vara orsaker till detta. Anledningar-
na som respondenterna talar om kan vara många till varför optionsprogrammen slopats. 
Författarna tror dock att den debatt som förs om problematiken kring IFRS 2 visserligen är 
befogad men att den inte är tillräcklig för att bolagen skall avskaffa de optionsprogram som 
finns. 

Både för de bolag som valt att ha kvar optionsprogram och för de bolag som valt att slopa 
dessa visar därför studien att IFRS 2 inte har något med beslutet i sig att göra, redovisning-
en är överhuvudtaget inte en bidragande faktor.  

5.1 Kritik mot studien 
Det är viktigt att vara kritisk och se på vad som skulle kunna ha gjorts på annat sätt för att 
ha ytterligare gynnat studiens resultat, även om författarna anser att de uppfyllt syftet med 
denna studie.  

Författarna har vid utformningen av enkäten samt under uppsatsens gång antagit att redo-
visningen varit den betydande faktorn vid valet att ha kvar optionsprogram eller inte. För-
fattarna har exkluderat övriga bidragande faktorer, exempelvis att ett slopande kan ha skett 
på grund av ett beslut från styrelsen,  vilka kunnat ge bredd till studiens resultat. Författarna 
hade kunnat inkludera mer omfattande frågor, men tror att detta hade kunnat riskera svars-
frekvensen då tiden för att besvara enkäten hade blivit längre, samt att det hade funnits en 
risk i att enkäten förlorade fokus. Likväl, är detta något som även uppmärksamats av ett få-
tal respondenter, som ansett att enkäten utelämnat övriga omständigheter till borttagandet 
av optionsprogram. Till följd av detta anser författarna även att de vid utformningen av en-
käten borde ersatt somliga enkätfrågor med andra mer relevanta samt mer tillförande frå-
gor. 

Annan kritik som kan riktas mot studien är svarsfrekvensen från Small Cap. Även om för-
fattarna varit väldigt nöjda med den totala svarsfrekvensen anser de att svarsfrekvensen 
från Small Cap kunnat vara högre. Dessvärre pågick undersökningen under en hektisk pe-
riod för de mindre bolagen. Författarna har därför kunnat generalisera från Large Cap som 
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svarsfrekvensen uppgick till hela 85 % för,  men dragit realativt generella slutsatser för de 
mindre bolagen då svarsfrekvens endast uppgick till 35 %.  

5.2 Förslag på fortsatta studier 
Under uppsatsen gång har författarna uppburit en bredare kunskap om standarden IFRS 2 
och därav ges förslag till fortsatte studier inom ämneområdet.  

En intressant aspekt som författarna inte berört i denna studie är en undersökning från in-
tressernternas perspektiv. Med tanke på att dessa är de som uppmärksammar de kvalitativa 
skillnaderna i redovisningen vore det ytterst intressant att vinkla en undersökning utifrån 
intressenternas uppfattning om IFRS 2. Anser dessa att redovisningen har blivit bättre eller 
sämra och i sådana fall på vilket sätt? Redovisningen riktar sig huvudsakligen till intressen-
terna, om dessa då inte anser att redovisningen blivit bättre till följd av IFRS 2, kan bolagen 
ifrågasätta vad anledningen är till att följa standarden.  

Ytterligare ett intressant ämneområde är att undersöka huruvida IFRS 2 influerar på aktie-
kursen, om IFRS 2 har en dålig inverkan på aktiekursen, kan anledningen till att bolag fort-
farande väljer att ha kvar optionsprogram sättas under debatt, ifall IFRS 2 har en positiv 
inverkan på aktiekursen kan detta då vara en förklaring till varför bolag faktiskt väljer att ha 
kvar optionsprogram?  

Även om studien kunnat utvisa några av de orsaker till varför bolag väljer att ha kvar eller 
slopa optionsprogram, kan det vara intressant att utifrån aktieägarna perspektiv undersöka 
dem bakomliggande faktorerna till dessa val.  
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Bilaga 1 – Samtliga bolag på Large Cap och Small Cap 
Large cap 

 
ABB Ltd Industrivärden Ratos 

Alfa Laval Investor Saab 

Assa Abloy JM Sandvik 

AstraZeneca Kaupthing Bank SAS 

Atlas Copco Kinnevik Investment SCA 

Autoliv Inc Kungsleden Scania 

Axfood Latour SEB 

Axis Lawson software Seco Tools 

Boliden Lindab Securitas 

Castellum Lundbergs SHB 

Carnegie Lundin Mining Skanska 

Electrolux Lundin Petroleum SKF 

Elekta Meda SSAB 

Eniro Melker Schörling Stora Enso 

Ericsson Millicom Swedbank 

Fabege Modern Times Group Swedish Match 

Getinge NCC Tele2 

Hakon Invest Nobel Biocare TeliaSonera 

Hennes & Mauritz Nobia Tietoenator 

Hexagon Nordea Trelleborg 

Holmen OMX Volvo 

Hufvudstaden Oriflame Vostok Nafta 

Husqvarna   
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Small cap 
 

Academedia Epicept Oxigene 

Acando Expanda Phonera 

ACAP Invest Fastighets AB Balder Poolia 

A-Com Feelgood Precise Biometrics 

Addnode Fenix Outdoor Prevas 

Aerocrine Fingerprint Pricer 

Affärsstrategerna Geveko ProAct 

Artimplant Havsfrun Probi 

Aspiro HL Display Proffice 

AudioDev HMS Networks Profilgruppen 

Beijer Electronics Human Care Raysearch 

Bergs Timber IBS Readsoft 

BioGaia Intellecta Rederi Transatlantic 

BioInvent Jeeves Rejlerkoncernen 

Biolin Kabe Rottneros 

BioPhausia Karo Bio Rörvik Timber 

Biotage KnowIT Scribona 

Bong Ljungdahl Lagercrantz Group Sensys Traffic 

Borås Wäveri Ledstiernan Sigma 

Boss Media Linkmed Sagax 

Brio Luxonen Sintercast 

BTS Group Malmbergs Softronic 

Carl Lamm Medivir Svedbergs i Dalstorp 

CashGuard Midelfart Svithoid Tankers 

Catena Modul 1 Svolder 

Concordia Martime MSC Konsult SwitchCore 

Connecta MultiQ Int. Technology Nexus 
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Consilium Nederman Holdings Teleca 

CTT Systems Netonnet Teligent 

Cyber Com Nilörngruppen Thalamus 

Dagon Nocom Ticket 

Diamyd Medical Nolato Tilgin 

Digital Vision Note Traction 

Din Bostad Sverige 
Nordic Service  

Partners Holding 
Uniflex 

Diös Novestra Vitrolife 

Doro Novotek Wedins skor 

Duroc OEM Westergyllen 

Elanders Opcon Xano Industri 

Elektronikgruppen Orexo XPonCard Group 

Enea Ortivus Zodiak Television 
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Bilaga 2 - Enkät 

Enkätundersökning  

 

Med referens till vårt telefonsamtal/mailkontakt under februari/mars månad ber vi dig nu att besvara denna online enkät. 
De uppgifter som lämnas i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt. Anledningen till att ni får ange bolagets namn på fråga ett är för att 
vi ska kunna bocka av de som svarat. 
 
Observera att det endast är de optionsprogram som är utgivna efter den 7 november 2002 och som berörs av  
IFRS 2 som efterfrågas. Med optionsprogram menas sådana värdepapper som den anställda får rätt att förvärva till ett förmånligare villkor, 
exempelvis; personaloptioner, teckningsoptioner, köpoptioner och syntetiska optioner. Med incitamentprogram (belöningssytem) menas så-
dana ersättningar som ges till de anställda.  
 
Följ de anvisningar som finns i enkäten, frågor som är markerade med en * måste besvaras för att enkäten skall kunna slutföras. När samtli-
ga frågor besvarats klicka "Finished" längst ner i enkätens högra sida, resultaten skickas automatiskt tillbaka till oss.  

 

 

 

1. Bolagets namn * 

 

  

 

 

  

 

 

2. Har ni optionsprogram idag inom bolaget/koncernen? * 

 Ja                                                               
 Nej, men har haft (gå till 

fråga 17)                             

 Nej (Tack för din tid 
dessvärre kan du inte be-
svara denna enkät)  

  

 

 

  

 

 

3. Hur omfattande optionsprogram har ni inom bolaget/koncernen? 

 Mycket omfattande 

 Ganska omfattande 

 Liten omfattning 
        

  

 

 

  

 

 

4. Vilken typ av optionsprogram använder ni? 

 Köpoption 

 Personaloptioner 

 Syntetiska optioner 

 Teckningsoptioner 
        

  

 

 

  

 

 

5. Har ni använt er av samma typ av optionsprogram sedan införandet av IFRS 2, eller har ni valt att byta typ av op-
tionsprogram?  

 Ja 
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 Nej 

 om nej ange vilken ni använde och varför 

        
 

 

  

 

 

6. Anser ni att IFRS 2 påverkat bolagets resultat positivt? 

 Ja 

 Nej 

 Ange varför 

        

  

 

 

  

 

 

7. Vilken värderingsmodell används? 

 Black & Scholes 

 Vet ej 

 Annan, ange vilken 

        

  

 

 

  

 

 

8. Har ni haft några komplikationer med värderingsmodellen? 

 Ja 

 Nej 

 om ja, ange i sådana fall vilka 

        

  

 

 

  

 

 

9. Vilka problem har ni uppmärksammat med IFRS 2? 

  1 (stämmer sämst) 2 3 4 5 (stämmer bäst) 
 

Svårt att värdera till verk-
ligt värde      

 

Resurskrävande/administrativt 
krånglig      
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Finns inga bra värder-
ingsmodeller      

 

Negativ effekt på resultatet 
     

  
 

 

  

 

 

10. Om andra problem uppmärksammats med IFRS 2 än de som angetts i fråga 9, var god ange vilka 

 

  

 

 

  

 

 

11. Vad anser ni om kostnadsföringen av optionsprogram som en effekt av IFRS 2? 

 Bra (gå till fråga 12) 

 Dåligt (gå till fråga 13) 
        

  

 

 

  

 

 

12. Varför anser ni att kostnadsföring av optionsprogram är bra? 

 

  

 

 

  

 

 

13. Varför anser ni att kostnadsföring av optionsprogram är dåligt?  

 

  

 

 

  

 

 

14. Varför har ni valt att ha kvar optionsprogram sedan införandet av IFRS 2?  

  1 (stämmer sämst) 2 3 4 5 (stämmer bäst) 
 

Det har inte påverkat re-
sultatet negativt eller på 
något sätt      
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Locka till sig kvalificerad 
personal      

 

Sänka lönekostanderna 
genom att ha optionspro-
gram      

 

Nyttan överstiger kostna-
den, ange i sådana fall på 
vilket sätt      

 

 
 

 

  

 

 

15. Vid andra anledningar än de som angetts i fråga 14, var god ange vilka 

 

  

 

 

  

 

 

16. Vilka påståenden anser ni stämmer överens med IFRS 2? (Gå sedan till fråga 23 och 24) 

  1 (stämmer sämst) 2 3 4 5 (stämmer bäst) 
 

Redovisningen har blivit 
mer rättvisande      

 

Redovisningen är mer 
transparant      

 

Redovisningen är mer 
jämförbar      

 

Redovisningen är mer 
tillförlitlig      

 

Redovisningen är mer 
relevant      

  

  

 

 

  

 

 

17. Vilket år valde ni att slopa optionsprogram? 

 

  

 

 

  

 

 

18. Hur omfattande var optionsprogrammet/en? 

 Mycket omfattande 

 Ganska omfattande 

 I liten omfattning 
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19. Använder bolaget/koncernen någon annan typ av incitament program? 

Ja, ange isåfall vilket 
 

Nej, varför? 
  

  

 

 

  

 

 

20. Varför valde ni en annan typ av incitamentprogram? Anser ni att de är mer fördelsaktiga att redovisa enligt IFRS 
2?  

 

  

 

 

  

 

 

21. Vad var främsta anledningen till att ni valt att slopa optionsprogram? 

 På grund av IFRS 2 (gå till fråga 22) 

 Inget bra sätt att motivera personalen 

 Nyttan överstiger inte kostnaden 

 Annan anledning, vilken? 

        

  

 

 

  

 

 

22. Var god ange varför ni valt att slopa optionsprogram på grund av IFRS 2 

 

  

 

 

  

 

 23. Övriga synpunkter?   
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24. Vill ni ta del av denna studie? * 

 Ja 

 Nej 
        

  

 

 

  

 

  
 

  

 

 

  

 

 

Quit
 

  

Finished
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Bilaga 3 – Följebrev 
 

Har IFRS 2 medfört att Ni har valt att slopa optionsprogram? 

 

Hej! 

Med referens till vårt telefonsamtal skickar vi nu detta mail. Inom ramen för en magister-
uppsats inom företagsekonomi/redovisning på Internationella Handelshögskolan i Jönkö-
ping genomförs en enkätundersökning om IFRS 2 haft en inverkan på svenska börsbo-
lags val av att ha kvar  optionsprogram eller inte.  

Undersökningen omfattar endast de bolag som idag har eller någon gång haft optionspro-
gram. Det är därför väldigt viktigt att Ni medverkar för att resultatet skall bli så rättvisande 
som möjligt. Vi ber Er därför avsätta 5-10 minuter för att besvara enkäten. Alla svar kom-
mer att behandlas konfidentiellt. Ifyllandet av namn i enkäten är endast för att kunna 
bocka av vilka som svarat och för att vi skall kunna skicka resultatet till Er om så önskas. 

Gå till enkäten  

Vid frågor var god kontakta Monica Abeditary;  xxxxxxxxxx@ihh.hj.se tel: xxxx-xxxxxx el-
ler;  Sara Pamukci xxxxxxxxxx@ihh.hj.se tel: xxxx-xxxxxx 

Vi vore tacksamma om ni kunde svara så fort som möjligt. 

Tack på förhand 

Monica Abeditary 

Sara Pamukci 
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Bilaga 4 – Sammanställning av respondenternas svar 
Antal respondenter  

 

Bolag som har optionsprgram idag och de bolag som valt att slopa 
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Bolag som idag har optionsprogram 
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Problem med IFRS 2  

 1 (Stäm-
mer sämst) 

2 3 4 5 (Stäm-
mer bäst) 

Svårt att värdera till verkligt 
värde 

10 7 4 7  

Resurskrävande/Administrativt 
krångligt 

5 4 5 9 5 

Finns inga bra värderingsmo-
deller 

12 6 5 5  

Negativ effekt på resultatet 4 13 4 3 4 
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Påståenden som passar bra med IFRS 2  

 1 (Stäm-
mer sämst) 

2 3 4 5 (Stämmer 
bäst) 

Redovisningen har blivit 
mer rättvisande 

6 10 4 8 
 

 

Redovisningen har blivit 
mer transparant  

5 6 10 6 1 

Redovisningen är mer jäm-
förbar 

5 6 12 5  

Redovisningen är mer till-
förlitlig 

11 7 6 4  

Redovisningen är mer rele-
vant 

12 8 5 3  

Valet att ha kvar optionsprogram  

 1 (Stämmer 
sämst) 

2 3 4 5 (Stämmer 
bäst) 

Har ej påverkat resultatet 
negativt eller på något sätt 

13 8 4 3  

Locka till sig kvalificerad 
personal 
 

2 2 7 17  

Sänka lönekostnaderna ge-
nom att ha optionsprogram 

13 11 4   

Nyttan överstiger kostnaden 2 8 10 8  
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Bolag som valt att slopa optionsprogram 

 

 

 

 

 

 


