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Sammanfattning 

Då företagets årsredovisning inte enbart riktar sig mot det egna företaget utan också 

dess intressenter såsom aktieägare, långivare, investerare samt blivande investerare, 

är det vikigt att de ger en rättvisande bild av företagens verksamhet. IFRS 2 infördes 

bland annat för att företagens kostnader för optionsprogrammen skulle framgå 

beloppsmässigt, att informationen kring dem skulle bli mer detaljerad och att 

värderingen av optioner skulle göras till verkligt värde. Syftet för uppsatsen är att ta 

reda på om de börsnoterade företagen följer IFRS 2 och därmed hur måna företagen 

är om att effekterna av deras optionsprogram förstås av årsredovisningarnas läsare. 

Fokus för uppsatsen är att undersöka om företagen följer de upplysningskrav som 

anges av IFRS 2. Dessutom har uppsatsen två delfrågor där den ena handlar om det 

värde som företagen anger för riskfri ränta och därmed påverkar värderingen av 

optioner. Den andra delfrågan är om det föreligger något samband mellan företagens 

förmåga att uppfylla upplysningskraven och deras nettoomsättning, medelantal 

anställda eller börsvärde. 

 

Slutsatser som kan dras av uppsatsens undersökning är att de börsnoterade företagen 

inte anger de upplysningskrav som de är tvungna att ange enligt IFRS 2. De företag 

som har flest krav att uppfylla är bättre på att uppfylla de krav som de har 

gemensamt med de företag som har färre krav att uppfylla. I de 

korrelationsberäkningar som genomförts har endast svaga samband mellan 

företagens förmåga att ange upplysningskrav och deras nettoomsättning, medelantal 

anställda eller börsvärde. Det finns dock en tendens att företagen styr värdet på den 

riskfria räntan vilket bidrar till att värdena på optionerna kan styras mot att bli lågt 

vilket exempelvis kan motiveras av att företagen vill uppnå ett högre resultat för att 

locka till sig investerare. Standardavvikelsen för den riskfria räntan visar på en 

generell avvikelse från medelvärdet på 0,34. Då värdena på den riskfria räntan 

varierar mellan 2,64 och 4,3 % kan det tyda på att företagen själva styr värdena så 

att siffrorna i årsredovisningen ska passa in på redan uppsatta mål.  
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Definitioner 

 

 

 

                                                 
1 http://www.seb.se/pow/content/pdf/foretagarguiden/Riskhantering_pa_penningmarknaden.pdf 

Aktieoption Ett avtal som ger innehavaren rätt att utan förbindelse 
teckna aktier i företaget till fastställd eller fastställbar 
kurs.  

  

Aktierelaterade 

ersättningar 

Överföringar av företagets egetkapitalintrument till parter 
som levererat varor eller tjänster till företaget inklusive 
personalen. 

  

Egetkapitalintrument Ett avtal som styrker en residual rätt i ett företags 
tillgångar efter avdrag för alla dess skulder. 

  

Förväntad volatilitet Mått på omfattningen av prisfluktuationer under en 
period. 

  

IFRS 2 Den standard som anger hur de börsnoterade företagen 
ska redovisa aktierelaterade ersättningar till personal och 
som ersättning för tjänster och varor. 

  

Realvärde Skillnaden mellan det verkliga värdet för aktierna som 
motparten har rätt att teckna sig för eller erhålla, och den 
eventuella aktiekurs som motparten ska betala för dessa 
aktier, alltså lösenpriset. 

  

Räntekupong När det gäller kupongobligationer erhåller placeraren en 
räntekupong per år enligt en fastställd ränta för hela 
perioden. En nollkupongare saknar räntekupong och 
placeraren får istället hela räntebeloppet i samband med 
förfallodagen. 1 
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1. Inledning 

I kapitlet som följer ges först en övergripande introduktion till ämnet vilken sedan i 

problemformuleringen kopplas till uppsatsens inriktning och undersökning där en 

fördjupning i ämnet sker. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens syfte. 

1.1. Bakgrund 

Här ges en grundläggande beskrivning av relevant bakgrundsinformation som ger läsaren 

förståelse för vidare fördjupning i efterkommande avsnitt.  

1.1.1. Om optionsprogram 

Det finns empiri som visar på att företag använder sig av optionsprogram för att förena 

anställdas och aktieägares intressen, att ge anställda incitament att arbeta på företaget samt 

att motivera dem att stanna kvar på företaget. Dessutom är det ett sätt att kompensera sina 

anställda för utfört arbete och samtidigt få in kapital från de anställda.2 

 

Under 2000-talet har det inte bara i Sverige utan också internationellt blivit allt vanligare 

med optionsprogram till anställda i både större och mindre företag. Dock visar en studie 

gjord av Öhrlings PricewaterhouseCoopers att år 2002 var 65 % av alla incitamentsprogram 

riktade till samtliga anställda medan det fyra år senare endast var 10 %.3 Det är alltså 

vanligare med optionsprogram till personer beslutsfattande ställning än till samtliga 

anställda på företagen. En anledning till denna sjunkande siffra kan bero på IFRS 2 som 

infördes den 1 januari 20054. Enligt denna standard måste alla börsnoterade företag 

kostnadsföra sina incitamentsprogram i resultaträkningen vilket kan ha påverkat företagen i 

deras beslut om nya incitamentsprogram.5 

 

Optioner till anställda kan förekomma i olika former. En av dessa former är 

personalkonvertibler, vilket innebär att de anställda får möjlighet att i arbetsgivarbolaget 

                                                 
2 Guay, W. m.fl., Accounting for Employee Stock Options, 2003, s. 405 
3 Sundgren, S. m.fl., Internationell redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 229 
4 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007, s. 88 
5 Sundgren, S. m.fl., Internationell redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 229 



8(63) 

teckna emitterade konvertibla skuldebrev.6 Ett konvertibelt skuldebrev ger innehavaren rätt 

att byta ut sin fordran mot aktier i bolaget under löptiden till ett bestämt pris. Denna form är 

mest vanlig då optionsprogrammen omfattar en stor del av de anställda.7 En andra form av 

optioner till anställda är teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad 

aktie till en viss kurs under en bestämd tidsperiod. Teckningsoptioner är vanligast 

förekommande för ledningspersonal.8 En tredje typ av optionsprogram omfattar 

köpoptioner som innebär att den anställde ges rätt att köpa redan utestående aktier. Ett 

fjärde typ av optionsprogram omfattar syntetiska optioner som innebär att 

arbetsgivarbolaget betalar den anställde ett kontant belopp som motsvarar skillnaden mellan 

aktiekursen vid en framtida tidpunkt och den kurs som fastställdes vid 

utställandetidpunkten. Den femte och sista typen av optioner till anställda är 

personaloptioner. För att den anställde ska kunna erhålla denna option måste den anställde 

kvarstå i tjänst under en bestämt tidsperiod. Optionen går inte att överlåta, vilket gör att den 

inte skattemässigt kan kallas ett värdepapper förrän kravet på intjänandeperiod har 

uppfyllts. Den anställde behöver inte betala något för optionen vid utställandet och värdet 

av den beskattas som inkomst av tjänst. Arbetsgivarbolaget måste betala sociala avgifter när 

optionen utnyttjas.9 

1.1.2. Motståndet i USA gällande kostnadsföringen av 

optionsprogram 

Under 1990- och början av 2000-talet har det pågått en intensiv internationell debatt 

angående optionsprogram bland exempelvis standardsättare, politiker, investerare och 

bolagsstyrelser. Debatten har handlat om redovisning av optionsprogram och huruvida 

dessa ska anges som en kostnad i resultaträkningen eller inte.10 Motståndet gällande 

kostnadsföringen har varit extra starkt från de amerikanska företagen, där omfattningen av 

optionsprogram är mycket större än i Sverige.  

 

                                                 
6 Hansson, S., Aktier, optioner, obligationer – En introduktion, 2005, s. 125 
7 Rundfelt, R., Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 2000, s. 27 
8 Rundfelt, R., Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 2000, s. 28 
9 Rundfelt, R., Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 2000, s. 29 
10 Guay W. m.fl., Accounting for Employee Stock Options, 2003, s. 405 
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Då FASB (Financial Accounting Standards Board) som är standardsättare i USA försökte 

införa SFAS (Statement of Financial Accounting Standards) 123 var motståndet kraftigt. 

Standarden innebar att optionsprogrammen skulle kostnadsföras och värderas till verkligt 

värde genom någon optionsvärderingsmodell.11 Det starka motståndet gjorde att FASB fick 

backa gällande SFAS 123 och istället för att kräva kostnadsföringen, fick de endast 

rekommendera den. Företagen fick välja om de skulle kostnadsföra optionsprogrammen 

eller endast redovisa dem i en not i årsredovisningen och där ange hur nettoresultatet och 

resultat per aktie skulle ha påverkats om optionsprogrammen hade kostnadsförts.12 Fram till 

år 2003 valde nästan samtliga företag att redovisa optionsprogrammen i en not.13 

 

Motståndarna bestod bland annat av verkställande direktörer, som var oroliga för att 

kostnadsföringen skulle påverka deras egna kompensationsprogram, och högteknologi-

industrier som inte gjort några vinster alls och var oroliga för att kostnadsföringen skulle 

leda till större förluster eller undanröja de eventuella framtida vinsterna.14 Dessutom ansåg 

de att optionsprogram var deras enda möjlighet till att anställa kompetenta personer i 

beslutsfattande ställning.15 Andra motståndare till förslaget menade att det skulle leda till 

sjunkande aktiepriser och högre kostnader för kapital vilket då skulle leda till att många 

företag skulle sluta med, eller åtminstone skära ner på de aktiepris-baserade 

kompensationsprogrammen.16 Andra synpunkter var att företagen genom att kostnadsföra 

optionsprogrammen uppger ett svagare finansiellt resultat gentemot investerare och på 

grund av fixeringen på företagens resultat, skulle investerarna höja firmans kostnader för 

finansiering och förhindra framtida investeringar och innovationer.17 De som istället 

förespråkade kostnadsföringen menade att optionsprogrammen reflekterar en kostnad för 

arbetskraft och att denna information borde delges utomstående, som exempelvis 

                                                 
11 Zeff, S.A., The Evolution of U.S. GAAP: The Political Forces Behind Professional Standards, 2005, s. 19-

29 
12 Rundfelt, R., USA – Skandalerna gör att fler företag redovisar kostnaden för personaloptioner i 

resultaträkningen, 2002 
13 Guay, W. m.fl., Accounting for Employee Stock Options, 2003, s. 405 
14 Zeff, S.A., The Evolution of U.S. GAAP: The Political Forces Behind Professional Standards, 2005, s. 19-

29 
15 Apostolou, N.G. m.fl., Accounting for Stock Options – Update on the Continuing Conflict, 2005, s. 30 
16 Guay, W. m.fl., Accounting for Employee Stock Options, 2003, s. 408 
17 Guay, W. m.fl., Accounting for Employee Stock Options, 2003, s. 405 
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investerare, precis som andra kostnader såsom lön. De påpekade också att till exempel 

investerare fixerar för mycket på företagets resultat och problemet med att kostnaden för 

optionsprogrammen inte synliggörs är att det leder till ineffektiva bolagsstyrelser och att 

dessa tar ut överdrivet mycket i kompensation genom optionsprogrammen.18 

 

I juli år 2000 gav G4+1-gruppen, de normgivande organisationerna i USA, Storbritannien, 

Kanada och Australien samt IASC (International Accounting Standards Committe), ut en 

publikation med förslag på redovisningsregler gällande aktierelaterade ersättningar till 

anställda. Syftet med denna rapport var att förbereda för en rekommendation om hur dessa 

förmåner ska redovisas. FASB meddelade dock att de inte ville väcka liv i debatten igen. I 

rapporten ges förslag som att kostnadsföring bör ske gällande aktierelaterade ersättningar 

samt att optionerna ska värderas till verkligt värde.19 Det framgår även argument för varför 

de inte bör kostnadsföras. En av dessa argument är att företaget inte behöver ge ut några 

pengar eller andra tillgångar. Ett annat att kostnaden endast är en alternativkostnad, det vill 

säga att om priset på optionen understiger verkligt värde utgörs kostnaden av vad som hade 

kunnat erhållas om erbjudandet riktats till andra intressenter och att en alternativkostnad 

inte är en riktig kostnad. Ett tredje argument mot kostnadsföringen är att intresset för 

aktierelaterade ersättningar till anställda skulle minska.20 Det argument som istället 

framförs och betonas i rapporten om varför kostnadsföring bör ske handlar om att företagen 

redovisar värdet av tjänsterna som erhålls i utbyte mot optionerna.21  

 

I och med Enron- och WorldCom-skandalerna minskade dock motståndet gentemot 

kostnadsföringen av optionsprogram.22 När allmänheten ifrågasatte tillförlitligheten i de 

finansiella rapporterna var en av de största bristerna som påtalades gällande avsaknaden av 

kostnadsföring av optionsprogrammen i resultaträkningen. De företag som inte ville bli 

utsatta för denna kritik började då kostnadsföra sina optionsprogram. Detta gjorde bland 

annat Coca-Cola, GE och Washington Post. I och med att flera företag började med att 

kostnadsföra sina optionsprogram i USA, vågade FASB uppta debatten om 

                                                 
18 Guay W. m.fl., Accounting for Employee Stock Options, 2003, s. 405 
19 Rundfelt, R., Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 2000, s. 59 
20 Rundfelt, R., Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 2000, s. 61 
21 Rundfelt, R., Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 2000, s. 62 
22 Zeff, S.A., The Evolution of U.S. GAAP: The Political Forces Behind Professional Standards, 2005, s. 19-

29 
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personaloptioner och hänvisade då till de företag som börjat redovisa sina optionsprogram 

över resultaträkningen, krav från exempelvis finansanalytiker och det arbete som IASB 

(International Accounting Standards Board) genomförde.23 

 

Under 2004 avslöjade FASB ett utdrag på att de skulle gå samman med IASB´s IFRS 2 

gällande aktierelaterade ersättningar. FASB ger i december samma år ut SFAS 123 (R), 

som kräver kostnadsföring av optionsprogram. Motståndet var likartat det som var tio år 

tidigare då SFAS 123 kom ut.24 

1.1.3. IASB och IFRS 

På grund av ett beslut från EU år 2005 är börsnoterade företag i Sverige skyldiga att 

tillämpa IFRS (International Financial Reporting Standards). IFRS är en samling 

redovisningsstandarder som har utfärdats av IASB (International Accounting Standards 

Board). IASB är ett oberoende expertorgan som arbetar för att generera förståeliga, globala 

redovisingsstandarder och samarbetar med nationella standardsättare för att uppnå 

konvergens mellan olika länders redovisningsstandarder.25 I dagsläget är det cirka 100 

länder som antingen kräver eller tillåter användningen av IFRS.26 

1.1.4. IFRS 2 

En av de standarder som har utfärdats av IASB är IFRS 2 vars syfte är att ange hur de 

finansiella rapporterna ska utformas med avseende på aktierelaterade ersättningar. Enligt 

IFRS 2 krävs det att effekterna av aktierelaterade ersättningar, som exempelvis 

personaloptioner, ska återspeglas i företagets resultaträkning och finansiella ställning.27 

 

Standarden innebär bland annat att börsnoterade företag måste värdera optionsprogram till 

verkligt värde och som en kostnad i resultaträkningen. Kostnaden ska sedan periodiseras 

                                                 
23 Rundfelt, R., USA – Skandalerna gör att fler företag redovisar kostnaden för personaloptioner i 

resultaträkningen, 2002 
24 Zeff, S.A., The Evolution of U.S. GAAP: The Political Forces Behind Professional Standards, 2005, s. 19-

29 
25 http://www.iasb.org/About+Us/About+IASB/About++the+IASB.htm 
26 http://www.iasb.org/About+Us/About+IASB/IFRSs+around+the+world.htm 
27 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007, s. 77 
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över den tid från att parterna ingick i avtalet fram till intjänandetidpunkten. En motsvarande 

ökning av eget kapital eller skuld ska redovisas beroende på hur betalning sker.28 

 

IFRS 2 skiljer på olika typer av aktierelaterade ersättningar (förklaras närmare i regelverk) 

och dessa är: 

1. De som regleras med egetkapitalinstrument 

2. De som regleras med kontanter 

3. De som regleras med antingen aktier eller kontanter 

1.2. Problemformulering 

I den debatt som föregick införandet av IFRS 2 och kostnadsföringen av optionsprogram 

framfördes oro för att personaloptionerna urholkade de gamla aktieägarnas andel av det 

egna kapitalet. Många experter ansåg att optionsprogrammen skulle framgå beloppsmässigt 

i årsredovisningarna och menade att de har haft en betydande roll i olika 

redovisningsskandaler, som exempelvis i Enrons fall.29 

 

Då de börsnoterade företagen sedan 1 januari 2005 ska följa IFRS 2 innebär detta att 

företagen måste ange diverse upplysningar gällande de aktierelaterade ersättningarna, 

såsom hur det verkliga värdet har beräknats och diverse antaganden som företagen gör i och 

med värderingen. Detta för att ge intressenter information om optionsprogrammens 

effekter.  

 

Med detta som bakgrund blir den övergripande frågeställningen för denna uppsats: 

• Uppfyller de börsnoterade företagen på Stockholmsbörsen de upplysningskrav som 

anges i IFRS 2? 

 

Ett av de indatavärden som ingår i värderingsmodeller (exempelvis Black-Scholes-

modellen) för optioner är den riskfria räntan. Då värdet på den riskfria räntan har inverkan 

på optionsvärdet och därmed även kostnaden för optionsprogrammen blir uppsatsens första 

delfråga:  

                                                 
28 Sundgren S. m.fl., Internationell redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 230 
29 Bergström, J. m.fl., Kostnadsföring av optionsprogram - vad kan de resultatmässiga konsekvenserna bli? 

2004 



13(63) 

• Vilket värde anger de börsnoterade företagen för den riskfria räntan? 

 

För att kunna ta reda på om det finns något samband mellan ett företags storlek och dess 

förmåga att uppfylla upplysningskraven i IFRS 2 kommer korrelationsberäkningar att 

genomföras för faktorer som kan känneteckna ett företags storlek. Därmed blir uppsatsens 

andra delfråga: 

• Finns det något/några samband mellan hur väl börsnoterade företag anger IFRS 2:s 

upplysningskrav för optionsprogram och undersökningsvariablerna nettoomsättning, 

medelantal anställda eller börsvärde? 

1.3. Syfte 

Då de finansiella rapporterna inte enbart riktar sig till det egna företaget utan också till 

andra intressenter, såsom aktieägare, långivare och investerare, är det viktigt att företaget 

ger en rättvisande bild av dess finansiella verksamhet i årsredovisningen. IFRS 2 

upprättades för att effekter av företagens kostnader för aktierelaterade ersättningar ska 

återspeglas i företagets resultaträkning och finansiella ställning.30 I och med att de 

börsnoterade företagen sedan den 1 januari 2005 ska följa IFRS 2, blir dessa företags 

redovisning av optionsprogram mer detaljerad och mer jämförbar med andra företags 

redovisning.  

 

Då tillämpningen av IFRS 2 ska hjälpa läsaren av årsredovisningarna att förstå effekterna 

av företagens optionsprogram är det av vikt för företagens intressenter att standarden följs 

av företagen. Därmed är syftet för denna uppsats att undersöka hur väl företagen följer de 

upplysningskrav som anges i IFRS 2 och därmed hur måna företagen är om att effekterna 

av deras optionsprogram förstås av årsredovisningarnas läsare.  

1.4. Avgränsningar 

I uppsatsens undersökning har urvalet av företag begränsats till noterade företag med 

optionsprogram på Stockholmsbörsen. Detta beror på att det endast är börsnoterade företag 

som berörs av IFRS 2.  

 

                                                 
30 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007, s. 77 
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Undersökningen kommer att innefatta årsredovisningar för år 2006. Detta beror på att dessa 

årsredovisningar finns lättillgängliga och samtidigt är aktuella. För de företag som har 

brutet räkenskapsår kommer den årsredovisning som innefattar den 30 juni 2006 att 

undersökas. Anledningen till detta är att samtliga årsredovisningar som undersöks ska 

återspegla ungefär samma tidsperiod samt att underlätta arbetet med undersökningen. 

 

Viss avgränsning gällande de upplysningskrav som beskrivs i IFRS 2 har gjorts för att 

underlätta genomförandet av undersökningen och göra den operationaliserbar. De 

upplysningskrav som har tagits med och som har valts bort i undersökningen beskrivs i 

uppsatsens metodavsnitt. De företag som anger upplysningskraven för något eller några av 

ersättningsprogrammet/en, men inte för alla ersättningsprogram, tas med i undersökningen 

och räknas inte som bortfall.  

 

Eftersom kraven på redovisning av aktierelaterade ersättningar skiljer sig mellan olika typer 

av aktierelaterade ersättningar har undersökningen inte kunnat innefatta alla typer. 

Aktierelaterade ersättningar som regleras med antingen aktier eller kontanter, det vill säga 

konvertibler, redovisas på olikartat sätt än de övriga aktierelaterade ersättningarna, ibland 

helt som en skuld och ibland som en skulddel och egetkapitaldel. För att undersökningen 

inte ska bli missvisande och för att företagen ska kunna jämföras med varandra har de 13 

företag med endast konvertibler som aktierelaterad ersättning inte inkluderats i 

undersökningen. 
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2. Metod 

I detta kapitel följer en redogörelse kring uppsatsens undersökning. Vilken typ av strategi 

och metod som har valts för undersökningen, vilket tillvägagångssätt som har valts samt 

validitet och reliabilitet. 

2.1. Val av strategi och metod 

För att på bästa sätt kunna uppfylla uppsatsens syfte och besvara problemformuleringen har 

en surveyundersökning genomförts. Detta då en stor mängd data i från ett stort antal 

årsredovisningar ska bearbetas och analyseras. Då undersökningen syftar till att kunna 

genomföra generaliseringar och dra slutsatser av börsnoterade företags årsredovisningar 

gällande optionsprogram lämpar sig en surveyundersökning bättre som strategi än en 

fallstudie. En surveyundersökning avser nämligen att göra en bred och omfattande täckning 

och ge en överblick av forskningen.31 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur väl noterade företag på Stockholmsbörsen följer de 

upplysningskrav för aktierelaterade ersättningar som anges i IFRS 2. Utifrån detta bör ett 

brett urval göras för att kunna identifiera eventuella samband mellan hur väl företag 

uppfyller upplysningskraven samt ett företags omsättning eller antal anställda. Således har 

undersökningens bredd prioriterats framför djup och därmed har en kvantitativ metod 

prioriterats framför en kvalitativ.32 Vidare har tidsramen för uppsatsen begränsat valet av 

metod till att endast inkludera en kvantitativ ansats. Nackdelen med detta är att endast data i 

form av statistik undersöks och att eventuella meningssamband inte observeras. Dock har 

en kvantitativ metod fördelen att den kan användas för att finna eventuella orsakssamband 

jämfört med en kvalitativ metod.33 

                                                 
31 Denscombe, M., Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2000, s. 12 
32 Denscombe, M., Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2000, s. 38 
33 Johannessen, A. m.fl., Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, 2003, s. 75 
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2.2. Genomförande av undersökning 

Nedan följer en redogörelse för vad uppsatsens undersökning innefattar samt dess 

genomförande. 

2.2.1. Utformande av krav 

För att kunna undersöka hur väl noterade företag på Stockholmbörsen uppfyller IFRS 2:s 

upplysningskrav har en genomgång av dessa upplysningskrav genomförts. Viss 

avgränsning har gjorts gällande de upplysningskrav som innefattas av IFRS 2. Den främsta 

anledningen till detta är för att företagens redovisningar ska bli jämförbara med varandra. 

En annan anledning är att en del av upplysningskraven har uppfattats som svårtolkade och 

författarna har inte med säkerhet kunnat bedöma om ett företag har uppfyllt kraven eller 

inte. 

 

De upplysningskrav som återfinns i IFRS 2 för aktierelaterad ersättning kan delas in i tre 

delar. Den första delen är de upplysningskrav som ska hjälpa läsare av finansiella rapporter 

att förstå innebörden och karaktären av de aktierelaterade ersättningarna. Den andra delen 

är upplysningskrav som ska hjälpa läsare av finansiella rapporter att förstå vilka effekter 

aktierelaterade ersättningar har på ett företagets resultat och finansiella ställning. Den tredje 

delen avser de företag som har tilldelat optioner under verksamhetsåret och behandlar 

upplysningskrav gällande hur det verkliga värdet för dessa optioner har fastställts. Nedan 

följer en redogörelse för de upplysningskrav som kommer att studeras i undersökningen 

samt de som valts att inte studeras. Samtliga upplysningskrav är hämtade ur Internationell 

redovisningsstandard i Sverige - IFRS/IAS från 2007, avsnitt IFRS 2 – Aktierelaterade 

ersättningar.  

 

Det sammanställda antalet upplysningskrav som studerats i undersökningen är 15 till 

antalet. Om ett företag har tilldelade optioner under sitt verksamhetsår tillkommer 

ytterligare sju upplysningskrav som ska studeras. Detta leder till att det totala antalet 

upplysningskrav som ska studeras för företag med tilldelade optioner under 

verksamhetsåret uppgår till 22 stycken. 

 

De upplysningskrav som studeras i undersökningen och som avser innebörden och 

karaktären av den aktierelaterade ersättningen är följande: 
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• Företaget måste ange Antal och Vägt genomsnittligt lösenpris för aktieoptioner för 

var och en av följande grupper: 

o Utestående vid periodens början (Optioner som ännu inte har tilldelats) 

o Tilldelade under perioden (Optioner som anställda och företag ingått avtal 

om och som kan lösas in av den anställde då intjänandekraven är uppfyllda) 

o Förverkade under perioden (Optioner som inte längre är giltiga, exempelvis 

om en anställd har slutat och inte längre uppfyller eventuella intjänandekrav) 

o Inlösta under perioden (Optioner som har utnyttjats) 

o Förfallna under perioden (Optioner vars löptid har gått ut och inte längre kan 

utnyttjas) 

o Utestående vid periodens slut (Optioner som ännu inte har tilldelats) 

o Inlösningsbara vid periodens slut (Optioner som har tilldelats och kan lösas 

in men som ännu inte har lösts in) 

 

De krav som inte studeras i undersökningen avseende innebörden och karaktären av den 

aktierelaterade ersättningen är följande: 

• En beskrivning av varje typ av aktierelaterad ersättning, inklusive allmänna villkor 

och bestämmelser för varje avtal, exempelvis intjäningskrav, längsta löptid för 

tilldelade optioner samt regleringsmetoder. (Författarna har gjort bedömningen att 

de inte med säkerhet kan fastställa om ett företag uppfyller kravet eller inte. Detta 

då ingen exakt specificering anges utan endast exempel för vad allmänna villkor och 

bestämmelser kan innehålla finns.) 

• Angivelse av den vägda genomsnittliga aktiekursen per lösendag för aktieoptioner 

som lösts in under perioden samt upplysningar om intervallet för lösenpriset och 

den vägda genomsnittliga återstående avtalade löptiden för utestående aktieoptioner 

vid periodens slut. (Dessa upplysningar har inte studerats för att begränsa 

komplexiteten av undersökningen, dels för att behålla den överskådlig och dels för 

att kunna genomföra undersökningen inom uppsatt tidsram.) 

 

Det upplysningskrav som innefattas av undersökningen och som avser effekterna av 

aktierelaterade ersättningar på ett företags resultat och finansiella ställning beskrivs så här: 

• Företag ska ange den sammanlagda kostnaden som uppkommit i samband med 

aktierelaterade ersättningar under perioden. (Detta krav är intressant att studera då 
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många diskussioner i samband med införandet av IFRS 2 handlar om 

kostnadsföringen av aktierelaterade ersättningar och har tidigare har diskuterats i 

uppsatsens bakgrund.) 

 

De upplysningskrav som avser effekterna av aktierelaterade ersättningar på ett företags 

resultat och finansiella ställning och som inte studeras i undersökningen är: 

• Det sammanlagda redovisade värdet och realvärdet vid periodens slut för skulder 

som uppkommit i samband med aktierelaterade ersättningar. (Anledningen till att 

detta krav inte har innefattats av undersökningen är att begränsa komplexiteten av 

undersökningen, dels för att behålla den överskådlig, men även för att kunna 

genomföra undersökningen inom uppsatt tidsram.) 

 

För de företag som har tilldelade aktieoptioner under sitt verksamhetsår måste även 

upplysningar anges om hur det verkliga värdet för dessa optioner har fastställts. Följande 

upplysningskrav har studerats i undersökningen: 

• Indata som använts vid värdering av verkligt värde: 

o Vägd genomsnittlig aktiekurs 

o Lösenpris 

o Förväntad volatilitet 

o Optionens löptid 

o Förväntad utdelning 

o Riskfri ränta 

• Värderingsmodell som har använts vid värderingen till verkligt värde 

 

De upplysningskrav som inte har studerats i undersökningen gällande hur det verkliga 

värdet för aktieoptioner har fastställts är följande: 

• Hur den förväntade volatiliteten fastställts och i vilken utsträckning den är baserad 

på tidigare volatilitet, samt huruvida och på vilket sätt eventuella andra inslag i 

optionstilldelningen beaktades i beräkningen av det verkliga värdet. (Dessa krav har 

inte tagits med i undersökningen då författarna inte med säkerhet har kunnat 

fastställa om företagen har uppfyllt kraven eller inte.) 
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• Upplysningskrav gällande andra ersättningar än aktieoptioner. (Detta då författarna 

inte har kunnat fastställa exakt hur väl företag har uppfyllt dessa krav. Om kraven 

inkluderas i undersökningen skulle resultatet kunna bli felaktigt och missvisande.) 

• Upplysningskrav som ska anges om en aktierelaterad ersättning under perioden har 

förändrats. (Detta för att underlätta jämförbarheten mellan föregens uppfyllande av 

upplysningskrav då alla företag inte har förändrade aktierelaterade ersättningar 

under perioden.) 

 

Sammanfattningsvis uppgår antalet upplysningskrav som undersökningen studerar till 15 

stycken för företag som inte har tilldelat aktieoptioner under perioden. För de företag som 

har tilldelade aktieoptioner under perioden tillkommer sju upplysningskrav och det totala 

antalet krav uppgår till 22 stycken. En sammanställning av de upplysningskrav som 

studeras i undersökningen återfinns i uppsatsens fjärde kapitel – Undersökning.  

2.2.2. Datainsamling 

Som tidigare nämnts omfattas samtliga noterade företag på Stockholmsbörsen av 

undersökningen. En förteckning av dessa hämtades den 10 mars 2008 ifrån OMX:s 

hemsida. Datainsamlingen har uteslutande utgått från företagens årsredovisningar för 

verksamhetsåret 2006. För de företag som har brutet räkenskapsår kommer de 

årsredovisningar som innefattar den 30 juni 2006 att studeras. Detta för att 

årsredovisningarna ska motsvara ungefär samma period. De årsredovisningar som studeras 

hämtas från företagens egna hemsidor. Om företagens årsredovisningar inte finns 

tillgängliga där hämtas de istället från Affärsdatas hemsida. 

 

Företag räknas som bortfall om årsredovisningarna innehåller otillräcklig information eller 

inte är börsnoterade under den aktuella perioden. Företag som inte omfattas av IFRS 2, det 

vill säga företag som följer IFRS 1 ”Första gången IFRS tillämpas” räknas också som 

bortfall. 

 

Vid genomgången av företagens årsredovisningar noteras vilka av företagen som har haft 

aktierelaterade ersättningar under perioden. För dessa företag noteras även vilka av 

undersökningens upplysningskrav som har uppfyllts och vilka som inte har uppfyllts. 

Företag med aktierelaterad ersättning som utgörs av endast konvertibler räknas som företag 

med aktierelaterad ersättning men antalet uppfyllda upplysningskrav noteras inte för dessa 
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företag då författarna inte med säkerhet kan utläsa exakt vilka upplysningskrav som måste 

anges för just konvertibler. 

 

Utöver antalet uppfyllda upplysningskrav noteras även inom vilken bransch företaget 

bedriver sin huvudsakliga verksamhet och denna branschindelning inhämtas från OMX:s 

hemsida. Dessutom noteras företagets nettoomsättning, medelantal anställda under året 

samt företagets börsvärde vid periodens slut. I de fall där någon eller några av dessa 

variabler inte kan utläsas klassas företaget som bortfall och kommer således inte att 

inkluderas i undersökningen. Variablerna noteras för att kunna upptäcka eventuella 

samband mellan hur väl företag uppfyller upplysningskraven och nettoomsättning, 

medelantal anställda eller börsvärde. Om ett företag inte har angett börsvärde vid periodens 

slut räknas detta ut genom att multiplicera företagets antal aktier med den 

stängningsbörskurs som gällde vid periodens slutdatum.  

 

Upplysningskraven har sammanställts och utformats så att de kan besvaras med ”Ja” 

respektive ”Nej” beroende på huruvida företagen redovisar tillräcklig information för att 

uppfylla upplysningskraven. 

 

För att uppfylla undersökningens upplysningskrav gällande innebörd och karaktär av de 

aktierelaterade ersättningarna måste företagen tydligt ange både antal och lösenpris för 

varje tidigare nämnd grupp. Exempelvis räcker det inte att företag endast anger lösenpris 

för en av grupperna och inte för de andra grupperna. I dessa fall uppfylls endast det krav 

som avser lösenpris för den specifika gruppen och övriga lösenpris klassas inte som 

uppfyllda. Företagen måste dessutom tydligt ange antalet för varje grupp, även om antalet 

är noll, annars klassas inte kraven som uppfyllda. 

 

Undersökningens upplysningskrav som avser effekterna av aktierelaterade ersättningar på 

ett företags resultat och finansiella ställning uppfylls om företaget tydligt redovisar 

beloppet för den sammanlagda kostnaden som uppkommit i samband med aktierelaterade 

ersättningar under perioden. Det spelar ingen roll var i årsredovisningen som detta anges, 

utan endast att det redovisas. Om detta belopp inte kan hittas i årsredovisningen klassas inte 

upplysningskravet som uppfyllt. 
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Upplysningskraven som undersöks för de företag med tilldelade aktieoptioner under 

perioden och som avser hur det verkliga värdet för dessa optioner har fastställts omfattar 

som tidigare nämnts olika typer av indata samt värderingsmodell som använts vid värdering 

till verkligt värde. För att uppfylla dessa upplysningskrav måste företagen ange belopp för 

vägd genomsnittlig aktiekurs och lösenpris samt procentsatser för förväntad volatilitet och 

utdelning och riskfri ränta. Dessutom ska tidsangivelse för optionens löptid anges. Om 

belopp, procentsats eller tidsangivelse saknas för något av upplysningskraven klassas inte 

kravet som uppfyllt. Det finns inget krav för var i årsredovisningen indata ska redovisas, 

utan endast att de redovisas. Detsamma gäller för information om vilken värderingsmodell 

som använts. Så länge företag redovisar vilken värderingsmodell som har använts uppfylls 

upplysningskravet. 

2.2.3. Bearbetning och analys av resultat 

Undersökningens resultat sammanställs i en tabell i Excel för att kunna göra den 

överskådlig. Denna tabell innefattar all information som har observerats under 

undersökningen. Det vill säga företag, vilka företag som har eller har haft aktierelaterade 

ersättningar under perioden, antalet krav som företaget måste uppfylla, antalet uppfyllda 

krav, typ av aktierelaterad ersättning, bransch, nettoomsättning, medelantal anställda och 

börsvärde. Utifrån denna sammanställning analyseras resultatet för att se hur väl företagen 

uppfyller de upplysningskrav som undersökningen innefattar och om det förekommer något 

samband mellan hur väl ett företag uppfyller dessa krav och nettoomsättning, medelantal 

anställda eller börsvärde. För att kunna finna eventuella samband kommer uppsatsens 

analys att innefatta korrelationsberäkningar. 

2.2.4. Validitet och reliabilitet 

Underlaget för undersökningen är uteslutande börsnoterade företags årsredovisningar för 

verksamhetsåret 2006, alternativt årsredovisningar som innefattar den 30 juni 2006 om 

företagen har brutna räkenskapsår. Data som studeras är relaterade till IFRS 2:s 

upplysningskrav gällande företags aktierelaterade ersättningar, vilket gör att underlaget kan 

klassas som representativt utifrån uppsatsens syfte och problemformulering. 

 

Det som kan ifrågasättas med undersökningen är att marknaden ännu inte har hunnit 

genomgå en lågkonjunktur sedan införande av IFRS 2 samt att det inte kan uteslutas att 

företag har vidtagit åtgärder för att förbereda sig inför en eventuell lågkonjunktur.  
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Reliabiliteten kan ifrågasättas i avseende på författarnas perceptionsförmåga vid 

datainsamling från årsredovisningar. Viss information kan ha missats eller misstolkats av 

författarna. Detta då årsredovisningar innehåller omfattande information som ska 

undersökas och bearbetas.  
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3. Referensram, regelverk och teori 

I referensramen ges information som ger läsaren djupare bakgrundsinformation kring 

optioner och optionsprogram. I referensramen beskrivs sedan de olika typerna av 

aktierelaterade ersättningar samt värdering och redovisning av dessa. Slutligen beskrivs de 

teorier som är relevanta för uppsatsens ämne och undersökning.  

3.1. Referensram 

3.1.1. Vad är en option?  

Om ett avtal innehåller en option ges innehavaren av optionen valfrihet gällande om denne 

ska fullfölja förpliktelsen medan utfärdaren är bunden.34 Ofta får utfärdaren en viss 

ersättning, premie, för att överlåta en tillgång.  

 

En option kan avslutas på olika sätt: 

• Genom att innehavaren utnyttjar optionen och den underliggande tillgången byter 

ägare.  

• Vid förfall, det vill säga att innehavaren väljer att inte utnyttja optionen inom 

löptiden, det vill säga under den tidsperiod då lösen kan påkallas.  

• Genom att innehavaren överlåter optionen till utfärdaren eller någon annan vilket 

kallas för kvittning. 

• Genom att parterna enas om en kontantavräkning då det inte var tänkt att den 

underliggande tillgången skulle överlåtas.35 

 

Den underliggande tillgången blir aktier i arbetsgivarbolaget när det gäller optionsprogram 

till anställda. En aktieoption ger innehavaren rätt att köpa eller sälja aktier.36 Andra vanliga 

optioner i Sverige är ränteoptioner och aktieindexoptioner men dessa kommer inte att 

behandlas i denna uppsats. 

                                                 
34 Hansson, S., Aktier, Optioner, Obligationer – En introduktion, 2005, s. 121  
35 Smitt, R. m.fl., Belöningssystem – Nyckeln till framgång, 2002, s. 42 
36 Smitt, R. m.fl., Belöningssystem – Nyckeln till framgång, 2002, s. 42-43 
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3.1.2. Optionsprogram 

Det finns ett antal skillnader mellan optionsprogram till anställda och övrig optionshandel. 

Dessa är följande: 

• Utfärdaren är arbetsgivaren och har ingen avsikt att göra en vinst på utfärdandet. 

• I de fall en premie förekommer som ersättning för optionerna är denne ofta 

subventionerad av arbetsgivaren. 

• Optionsprogrammet anpassas till olika grupper av anställda och optionsvillkoren 

(exempelvis löptid och lösenpris) kan variera.  

• De optionstyper som förekommer i optionsprogram är köpoptioner, 

teckningsoptioner, syntetiska optioner och personaloptioner.37 

 

Ett optionsprograms tidsaxel visas och förklaras i nedanstående figur.  

 
Figur 1: Tidsaxeln för ett optionsprogram38 

3.2. Regelverk 

3.2.1. IFRS 2:s krav på redovisning och värdering av optionsprogram 

Genom att tilldela optioner till ett företags anställda, vid sidan av annan ersättning, betalar 

företaget ytterligare ersättning för att erhålla ytterligare fördelar. Då det är svårt att beräkna 

dessa erhållna fördelar, alltså tjänsternas verkliga värde, görs detta utifrån det verkliga 

värdet för de tilldelade egetkapitalinstrumenten.39 Beräkningen av värdet för 

                                                 
37 Smitt, R. m.fl., Belöningssystem – Nyckeln till framgång, 2002, s. 45 
38 Sundgren S., m.fl. Internationell redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 231 
39 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007, s. 79 
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egetkapitalinstrumenten görs vid värderingstidpunkten och baseras på marknadskurser om 

sådana finns tillgängliga. Annars måste företaget uppskatta priset för de tilldelade 

egetkapitalinstrumenten vid värderingstidpunkten.40 

 

Ofta måste tilldelningen av egetkapitalinstrument uppfylla intjäningsvillkor som innebär att 

motparten måste fullgöra en viss tjänstgöringsperiod eller uppfylla vissa resultatvillkor som 

att exempelvis öka företagets vinst under en viss tidsperiod. Det värde för tjänsterna som ett 

företag ska redovisa ska baseras på bästa möjliga uppskattning av det antal 

egetkapitalinstrument som förväntas intjänas under en bestämd period. När företaget har 

redovisat de erhållna tjänsterna och redovisat en motsvarande ökning av eget kapital får 

företaget inte justera detta i efterhand, alltså när intjänandetidpunkten passerat. Som 

exempel får företaget inte återföra ett belopp som redovisats för en anställds utförda tjänster 

om de intjänande egetkapitalinstrumenten inte löses in.41 

 

Om företaget inte kan uppskatta det verkliga värdet på de aktierelaterade ersättningarna på 

ett tillförlitligt sätt så får företagen i dessa sällsynta fall värdera egetkapitalinstrumenten till 

realvärdet eller redovisa erhållna tjänster baserat på det antal egetkapitalinstrument som 

slutligen tjänats in eller lösts in. I detta fall ska företaget återföra det belopp som redovisats 

för erhållna tjänster efter intjänandetidpunkten om aktieoptionen senare förverkas eller 

löper ut.42 

 

Redovisningen av olika typer av aktierelaterade ersättningar skiljer sig åt. I följande avsnitt 

förklaras de olika aktierelaterade ersättningarna mer ingående samt hur redovisningen 

skiljer sig mellan de olika formerna.  

3.2.2. Olika typer av aktierelaterade ersättningar och dess värdering 

Som tidigare nämnts i bakgrunden skiljer IFRS 2 på olika typer av aktierelaterade 

ersättningar och nedan följer en förklaring av dessa tre typer. 

                                                 
40 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007, s. 80 
41 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007, s. 81 
42 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007, s. 81-82 
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3.2.2.1. Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument 

Med egetkapitalinstrument menas exempelvis aktier och aktieoptioner. När det gäller 

optioner så ingår tecknings- och köpoptioner i denna kategori. Värdet på optioner till 

anställda ska utgöras av det verkliga värdet på egetkaptialinstrumenten Då det oftast inte 

finns något marknadspris för dessa måste en värderingsmodell användas. IFRS 2 anger inte 

vilken modell som företagen ska använda vid värderingen utan anger istället vilka faktorer 

som bör beaktas vid värderingen. De vanligaste värderingsmodellerna är Black-Scholes-

modellen och biomialmodellen.43 Den som kommer att förklaras närmare är Black-Scholes-

modellen. Enligt denna finns fem faktorer som bestämmer en options, i detta fall en 

köpoptions, värde (P) och dessa är lösenpris (X), optionens livslängd (T), nuvarande pris på 

de underliggande aktierna (S), aktieprisets förväntade volatilitet, det vill säga svängningar i 

aktiekursen (σ) och den riskfria räntan under optionens livslängd (r). Formeln för beräkning 

av värdet för en köpoption visas nedan, men det kommer inte att läggas någon större vikt 

vid denna då det kräver expertkunskaper. (Bokstaven N står för den kumulativa 

normalfördelningsoperatorn och bokstaven e för basen för den naturliga logaritmen 

(2,718…))44 
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Formel 1: Black Scholes45 

 

Alla optionsvärderingsmodeller innehåller minst följande indata som måste anges för de 

aktieoptioner som tilldelats under perioden: 

• Lösenpris 

• Löptid 

• Aktuell aktiekurs på underliggande aktier 

• Aktiekursens förväntade volatilitet, det vill säga omfattning av prisfluktuationer 

under en period.46 

                                                 
43 Sundgren S. m.fl., Internationell redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 233 
44 Sundgren S. m.fl., Internationell redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 203-204 
45 Sundgren S. m.fl., Internationell redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 203 
46 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007, s. 92 
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o Ett exempel: Om en aktie med en förväntad avkastning på 12 procent har en 

volatilitet på 30 procent betyder detta att sannolikheten för att avkastningen 

på aktien under ett år kommer att vara mellan -18 procent (12 % - 30 %) och 

42 procent (12 % + 30 %) är ungefär två tredjedelar. Om aktiekursen är 100 

valutaenheter (VE) vid årets början och om det inte sker någon utdelning 

förväntas aktiekursen vid årets slut ligga mellan 83,53 VE (100 VE * e-0,18) 

och 152,20 VE (100 VE * e0,42).47 Detta innebär följaktligen att ju större 

värde på volatiliteten desto högre värde på optionen. 

• Förväntad utdelning på aktierna (då detta finns tillämpligt) 

• Riskfri ränta under optionens löptid48 

o Brukar vara den ränta som finns i tillgängliga statsobligationer utan 

räntekuponger (se definitioner) emitterade i det land i vars valuta lösenpriset 

är uttryck och med en återstående löptid som motsvarar löptiden för 

optionen som värderas.49 Ju högre värdet är på den riskfria räntan desto lägre 

blir värdet på optionen. 

 

Följande steg följs vid värdering av aktierelaterade ersättningar som regleras med 

egetkapitalinstrument: 

1. Uppskatta optionsprogrammets värde vid avtalstidpunkten. 

2. Värdet ska periodiseras som en kostnad över intjänandeperioden, vanligtvis linjärt. 

3. Det egna kapitalet ökar med samma belopp som personalkostnaden. 

4. Vid varje redovisningstillfälle ska en utvärdering göras om intjäningsvillkor inte 

uppfylls, till exempel framtida personalavgångar. Det behöver dock inte göras 

någon justering av värdet för optionen då detta värde är samma som vid 

värderingstidpunkten.  

5. Någon justering för kostnaden ska inte ske om den anställde inte väljer att utnyttja 

optionen.50 

                                                 
47 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007, s. 94 
48 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007, s. 92 
49 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007, s. 96 
50 Sundgren S. m.fl., Internationell redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 233 
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3.2.2.2. Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter 

Inom kategorin för kontantreglerade aktierelaterade ersättningar ingår syntetiska optioner. 

Värdet för denna typ av option bestäms, även den, av värdet på det underliggande 

egetkapitalinstrumentet. Då en syntetisk option inte ger innehavaren någon rätt att i 

framtiden förvärva en aktie, sker ingen överföring av egetkapitalinstrument till innehavaren 

utan den anställde får istället en kontantersättning. Beloppet på denna ersättning bestäms av 

ökningen i aktiekurs från en bestämd nivå och under en bestämd tidsperiod.  

 

Det som skiljer redovisningen av syntetiska optioner från redovisning av aktierelaterade 

ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument är steg tre till fem som beskrivs i 

föregående avsnitt. Istället för att redovisa en ökning av det egna kapitalet så är motkontot 

för kostnaden en skuld (avsättning) i balansräkningen. Denna skuld ska värderas vid varje 

bokslutstillfälle och belastar resultaträkningen. Om den syntetiska optionen förfaller utan 

att vara värd någonting sker ingen kontantavräkning och en återföring av kostnaden sker, 

vilket gör att personalkostnaden minskar.51 

3.2.2.3. Aktierelaterade ersättningar som regleras med antingen aktier eller 

kontanter 

Den optionstyp som tillhör denna kategori är sammansatta finansiella instrument 

(konvertibla skuldebrev) som innehåller en skulddel och en egetkapitaldel. Sammansatta 

finansiella instrument innebär en valfrihet gällande om en ersättning ska betalas ut genom 

antingen kontanter eller genom att företaget emitterar aktier. Det finns inte bara de avtal 

som ger de anställda denna valfrihet utan även de avtal som ger företaget samma möjlighet 

att välja typ av ersättning som ska betalas ut vid intjänandetidpunkten. Redovisningen av 

denna typ av aktierelaterad ersättning ska följa det som finns angivet i IAS 32. Eftersom 

redovisningen skiljer sig mellan aktierelaterade ersättningar som regleras med 

egetkapitalinstrument och de som regleras med kontanter så måste företagen tillämpa olika 

redovisningsregler för de olika delarna av ersättningsprogrammet.  

 

Enligt IFRS 2 ska företaget vid första redovisningstillfället beräkna det verkliga värdet för 

instrumentet genom att beräkna skulddelens och egetkapitaldelens verkliga värden och 

summan av dessa blir sedan det verkliga värdet av instrumentet. Personalkostnaden i 

                                                 
51 Sundgren S. m.fl., Internationell redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 236-238 
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resultaträkningen för skulddelen redovisas som en skuld i balansräkningen medan 

personalkostnaden för egetkapitaldelen redovisas mot eget kapital. Värdet för 

egetkapitaldelen justeras sedan inte vid de efterföljande redovisningstillfällena. Detta görs 

dock för skulddelen vid varje redovisningstillfälle. Om den anställde väljer att få sin 

ersättning i form av aktier eller optioner överförs skulden till eget kapital. Om den anställde 

istället väljer kontanter som ersättning ska kassan krediteras med beloppet på ersättningen. 

Om en egetkapitaldel tidigare redovisats står denna kvar som eget kapital i 

balansräkningen.52 

3.3. Teori 

3.3.1. Agentteorin 

Det finns både normativa och positiva redovisningsteorier. De normativa teorierna är 

målinriktade och syftet med dessa är att beskriva hur företeelser borde vara medan de 

positiva teoriernas syfte är att beskriva observerade företeelser och har uppkommit för att 

de redan existerande teorierna inte fullt ut kan beskriva redovisningsmetoder. En av dessa 

positiva teorier är Agentteorin som utgår från att individer vill nyttomaximera och kan i ett 

företag göra detta genom att företagets olika beslut gynnar vissa individer. Agenten, 

ledningen, är anställd för att agera i aktieägarnas intresse men aktieägarna har inte 

möjlighet att observera agentens alla handlingar. Agent-relationens parter, aktieägarna och 

ledningen, har oftast olika intressen då ledningen vill maximera sin egen nytta medan 

aktieägarna vill maximera sina vinster vilket leder till att kostnader uppstår för ägarna. 

Dessa kostnader kan bestå av kontroll av ledningen (exempelvis revisionskostnader), olika 

typer av incitament för ledningen (exempelvis bonusprogram) så att den ska agera i ägarnas 

intresse eller den kostnad som uppstår då ledningens agerande, trots incitament och 

kontroll, skiljer sig från ägarnas vilja.53 

 

Kopplingen av Agentteorin till optionsprogram har med agent-kostnaden att göra. För att 

motivera anställda att arbeta på företaget och fortsätta arbeta på företaget införs 

optionsprogram som ska fungera som ett incitament för ledningen att agera i aktieägarnas 

intresse. Ur ett historiskt perspektiv har optionsprogram riktade mot ledningen varit 

                                                 
52 Sundgren, S. m.fl., Internationell redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 239-241 
53 Schroeder, R.G. m.fl., Financial Accounting theory and analysis, 2005, s. 114 
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vanligast men nu för tiden förekommer det även att de riktar de sig till fler anställda dock är 

fortfarande optionsprogram riktade till ledningsanställda vanligast.54 

 

Då ledningen har större möjlighet att påverka värdet av optionen fungerar programmen bäst 

som incitament för denna del av företagets anställda. De anställda på lägre nivåer kan dock 

känna att optionsprogram medför en starkare sammanhållning i företaget samt att de får 

bättre förståelse för företagets mål vilket i sin tur kan gynna ägarna.55 

3.3.2. Syftet med redovisning samt skolbildningar 

Syftet med redovisning har formulerats på så sätt att den ska ge en sammanfattande bild av 

företagets affärer med dess omgivning. Dessa affärer kan beskrivas från olika 

utgångspunkter. En utgångspunkt kommer från det antropologiska synsättet och bygger på 

observationer från externredovisningens tillämpning och utveckling som sedan formuleras 

till en teori (induktion). Ett exempel på detta kommer från Watts och Zimmerman som 

menar att redovisningens syfte är att tillgodose efterfrågan på redovisningsdata och teorier. 

Ett annat synsätt kommer från den politiska skolbildningen som menar att syftet med 

redovisning är att upprätthålla en samhällsordning och utgångspunken blir i detta fall ett 

antal antaganden om välfärd och utifrån dessa härleds teorier och formuleras principer. De 

skolbildningar som nedan kommer att förklaras har inslag av båda dessa synsätt i sina 

förklaringar till syftet med redovisning.56 

3.3.2.1. Sanna resultatskolan 

Denna skola utgår från det ontologiska antagandet att det finns en objektiv verklighet och 

där problem om hur man ska representera verkligheten uppstår samt vilka mätinstrument 

som ska användas för detta. Man ska så väl som möjligt avbilda ekonomin i en 

organisation. Exempel på problem kan vara vilken värderingsmetod som är mest lämplig.57 

Optioner ska värderas till verkligt värde men de indata som företagen använder kan påverka 

värdet av optionen beroende på vilka dessa är.  

                                                 
54 Hansson E. m.fl., Effekter av optionsprogram – gagnar de ägarna? 2002 
55 Hansson E. m.fl., Effekter av optionsprogram – gagnar de ägarna? 2002 
56 Gröjer, J.E., Grundläggande redovisningsteori, 2002, s. 22-24 
57 Gröjer, J.E., Grundläggande redovisningsteori, 2002, s. 24-25 
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3.3.2.2. Kapitalmarknadsskolan 

Syftet med redovisning enligt denna skola är att underlätta prissättningen av aktier och 

fungerar som underlag för prognoser. Den primära målgruppen för redovisningen blir då 

investerare, finansanalytiker samt börskommentatorer. Information som påverkar priset på 

aktien blir då extra relevant.58 

 

Redovisningsinformation är relevant om den påverkar priset på en aktie. Värderelevansen 

studeras ofta genom regressionssekvationer som exempelvis:  

Pit = a + bRit + cBVit + Zit 

Där Pit  är priset för aktien vid tidpunkten t 

Rit är redovisat resultat för aktien (företaget) i vid tidpunkten t 

BVit är eget kapital för aktien (företaget) i vid tidpunkten t 

Zit är annan relevant information för aktien (företaget) i vid tidpunkten t59 

 

Utan att gå in närmare på ekvationen ovan visar den att priset på aktien påverkas av 

redovisat resultat samt eget kapital. Dessa båda är poster i resultat- och balansräkning som 

påverkas av optionsprogrammen. Därför är optionsprogrammens kostnad relevant 

information som bör delges investerare och kan påverka deras beslut om att investera i 

företaget.  

3.3.2.3. Beteendeskolan 

Denna skola utgår från att beslutsfattare agerar på ett visst sätt då alternativa 

redovisningsdata publiceras, det vill säga att den information som framställs ska leda till att 

bra beslut fattas. Information krävs då om vilken roll redovisningsdata har för det faktiska 

beteendet.60 Kan man få någon skillnad i beslutsfattande då redovisningsmetoder ändras, 

exempelvis då optionsprogram måste kostnadsföras i jämförelse med att de inte behöver 

kostnadsföras? Tidigare nämndes att en minskning skett av incitamentsprogram som riktar 

sig till samtliga anställda från 2002 till 2006 (från 65 % till 10 %), vilket kan ha varit en 

konsekvens av att redovisningsreglerna har ändrats för optionsprogram i och med 

                                                 
58 Gröjer, J.E., Grundläggande redovisningsteori, 2002, s. 26 
59 Gröjer, J.E., Grundläggande redovisningsteori, 2002, s. 26 
60 Gröjer, J.E., Grundläggande redovisningsteori, 2002, s. 27 
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införandet av IFRS 2.61 Beteendeskolan påminner om begreppet ”Economic consequenses” 

som förklaras i följande avsnitt.  

3.3.3. Economic Consequences 

Med economic consequences (sv. ekonomiska konsekvenser) menas den inverkan som den 

finansiella rapporteringen har på olika delar av det ekonomiska samhället. Konceptet 

innefattar också att ett företags redovisningsmetoder påverkar värdet och priset på dess 

värdepapper. Detta leder i sin tur till att val av redovisningsmetoder inte bara påverkar 

resultatet utan också beslutsfattande i företag.62 Dessutom kan den finansiella 

informationen som delges investerare påverka hur dessa väljer att fördela sina investeringar 

mellan olika bolag.63  

 

I och med att företag efter införandet av IFRS 2 måste kostnadsföra sina optionsprogram 

kan detta ge effekter på företagens redovisade resultat trots att det inte är en 

kassaflödespåverkande post. I en studie som gjordes år 2004 undersöktes vilken effekt 

kostnadsföringen skulle ge på de 27 största börsnoterade företagens resultat för år 2002. 

Effekten var mycket varierande för olika företag men den genomsnittliga 

resultatminskningen var 1,5 % vilket motsvarar ett belopp på totalt 1,44 miljarder kronor 

eller 130,5 miljoner kronor per företag.64 Då de nya redovisningsreglerna gällande 

optionsprogram kan ge ett minskat resultat kan det följaktligen leda till att företagen blir 

mer återhållsamma i att bevilja nya incitamentsprogram. Dessutom kan det ge effekter på 

företagens val av indatavärden, såsom riskfri ränta som används i 

optionsvärderingsmodellerna vid värdering av optionsprogram till verkligt värde.  

 

Vidare kan begreppet economic consequences kopplas till det faktum att fler företag i USA 

efter Enron-skandalen valde att redovisa sina optionsprogram som en kostnad över 

resultaträkningen.65 Detta kan ha berott på att företag blev mer måna om att informera 

                                                 
61 Sundgren S. m.fl., Internationell redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 229 
62 Schroeder, R.G., Financial Accounting theory and analysis, 2005, s. 15 
63 Schroeder, R.G., Financial Accounting theory and analysis, 2005, s. 162 
64 Bergström, J. m.fl., Kostnadsföring av optionsprogram: Vad kan de resultatmässiga konsekvenserna bli?, 

2004 
65 Zeff, S.A., The Evolution of U.S. GAAP: The Political Forces Behind Professional Standards, 2005, s. 19-

29 
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investerare om optionsprogrammens effekter i företaget och att ge intryck av att man inte 

vill missleda investerare 

3.3.4. Income smoothing och earnings management 

Företag vill hellre inge ett stabilt intryck och hålla resultaten på en jämn nivå än att visa 

resultat med hög variation. Detta leder till att företag, inom ramen för vad som är tillåtet 

enligt redovisningsregler, jämnar ut redovisat resultat samt resultatets tillväxthastighet. 

Detta kallas income smoothing, det vill säga resultatutjämning. Om resultatets 

tillväxthastighet är hög används redovisningsmetoder som minskar tillväxthastigheten och 

tvärtom.66 Ett motiv till resultatutjämning bygger på antagandet om att företag med stabila 

resultat är mer kapabla till högre utdelningar än företag med mer variabla resultat. Stabila 

resultat ger ett intryck av att investeringar i företaget blir mindre riskfyllda.67 

 

På senare tid har begreppet income smoothing kommit att ersättas av earnings management 

och innebär att ledningen försöker påverka företagets kortsiktiga resultat. Under 1990-talet 

hade ledningsanställda inom företagen ett stort tryck på sig att uppfylla redan uppsatta mål 

för resultatet vilket ledde till att de använde sig av aggressiva redovisningsmetoder i 

företagens finansiella rapportering. Anledningar till earnings management har genom 

studier visat sig vara exempelvis att företaget vill påverka aktiemarknaden eller att öka 

ledningens ersättning. Ledningens motiv till att vilja manipulera resultatet kan vara dess 

antagande om att företagets resultat påverkar investerares och långivares beslut. I de flesta 

fall används earnings management för att förbättra företagens resultat och minska dess 

kostnader för kapital.68  

 

Genom att undersöka vilka värden företagen anger på de indata som måste anges gällande 

värdering av optioner kan man eventuellt utläsa om företagen försöker manipulera värdet i 

någon riktning. Därför har uppsatsen valt att fokusera på ett av dessa indatavärden, 

nämligen riskfri ränta, och dess värde noteras i undersökningen. Dessutom har företagen 

anledning att utesluta viss information gällande optionsprogrammen, såsom vilket belopp 

                                                 
66 Riahi-Belkaoui, A., Accounting Theory, 2000, s. 366 
67 Riahi-Belkaoui, A., Accounting Theory, 2000, s. 367 
68 Schroeder, R.G., Financial Accounting theory and analysis, 2005, s. 149 
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kostnaden för dem uppgått till, då detta kan påverka resultatet negativt och därmed även 

investerarna.  

3.3.5. Hypotesen om effektiva marknader 

Priset på en produkt bestäms, enligt modellen som beskriver utbud och efterfrågan, av 

konsumentens kunskap om produkten. Inom aktiemarknaden kallas en liknande modell för 

Efficient Market Hypothesis (EMH, sv. Hypotesen om effektiva marknader). Marknaden 

för aktier är effektiv om den reflekterar all tillgänglig information och reagerar direkt på ny 

information. Hypotesen innebär att investerare inte kan erhålla en högre avkastning enbart 

på grund av att denne har viss information eftersom marknaden redan har tagit hänsyn till 

den.  

 

Det finns tre former av den effektiva marknaden; den svaga, den semistarka och den starka 

formen. Dessa tre former skiljer sig från varandra beroende på hur de definierar tillgänglig 

information, det vill säga den information som används för att bestämma aktiepriser.69 

Enligt den svaga formen tar marknaden hänsyn till all information om tidigare priser på 

aktier för att kunna bestämma det nuvarande priset. Denna form innebär följaktligen att 

investerare inte kan erhålla en större avkastning endast utifrån information om tidigare 

priser. Enligt den semistarka formen är, förutom de tidigare aktiepriserna, all annan 

tillgänglig och offentlig information av intresse för att bestämma nuvarande aktiepriser. 

Enligt denna form kan investerare inte få en högre avkastning genom användning av all 

offentlig information som finns tillgänglig.70 Enligt den starka formen tas hänsyn till 

tidigare nämnd information samt insider-information vid bestämmande av aktiepriser och 

att denna information inte kan ge investerare ytterligare avkastning. Denna form säger att 

offentlig information inte är mer värd än någon annan information.  

 

Resultat av EMH-forskning visar att aktiepriser inte bara bestäms av finansiella rapporter, 

vilket har lett till vidare forskning om hur redovisat resultat är relaterat till aktiepriser. I 

denna forskning har ett samband framgått mellan redovisat resultat och aktiernas 

avkastning.71 En koppling finns mellan economic consequenses som beskrivs tidigare i 

                                                 
69 Schroeder, R.G., Financial Accounting theory and analysis, 2005, s. 107 
70 Schroeder, R.G., Financial Accounting theory and analysis, 2005, s. 108 
71 Schroeder, R.G., Financial Accounting theory and analysis, 2005, s. 109 
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kapitlet och EMH. Denna koppling är att EMH menar att aktiepriser inte påverkas av 

förändrade redovisningsprinciper som inte påverkar lönsamheten eller kassaflödet, medan 

economic consequenses menar på det motsatta.72 

                                                 
72 Schroeder, R.G., Financial Accounting theory and analysis, 2005, s. 110 
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4. Undersökning 

I följande kapitel presenteras undersökningens resultat, hur undersökningen har 

genomförts samt sammanställningar och analyser av resultatet. 

4.1. Vad som undersöks i företagens årsredovisningar 

Utifrån uppsatsens forskningsfråga som lyder ”Uppfyller de börsnoterade företagen på 

Stockholmsbörsen de upplysningskrav som anges i IFRS 2?” har en sammanställning av 

IFRS 2:s upplysningskrav gjorts i uppsatsens andra kapitel – Metod. Dessa upplysningskrav 

ligger till grund för uppsatsens undersökning som studerat om företagen har följt angivna 

upplysningskrav eller inte. 

4.1.1. Bortfall och urval i undersökningen 

Antalet årsredovisningar som ingick i underökningen från början innefattade 

årsredovisningar från samtliga företag på Stockholmsbörsens, det vill säga 269 stycken. Då 

information har saknats gällande antal anställda, nettoomsättning eller typ av option har 

företaget räknats som bortfall. Då underökningen endast behandlar företag som omfattas av 

IFRS 2 har de företag som tillämpar IFRS för första gången och använder undantagsregler 

för optionsprogram som finns angivna i IFRS 1 även dessa räknats som bortfall. Under 

undersökningens gång har totalt sex företag räknats som bortfall. Därefter återstod 263 

företag i underökningen. Om företaget i årsredovisningen anger att det inte är börsnoterat 

den aktuella perioden ingår inte företaget i undersökningen. 

 

Företag som inte har några aktierelaterade ersättningsprogram omfattas inte heller av IFRS 

2 och har därför inte tagits med i underökningen. Återstående antal företag blev 128 

stycken med aktierelaterade ersättningar. 

 

Eftersom kraven på redovisning av aktierelaterade ersättningar skiljer sig mellan olika typer 

av aktierelaterade ersättningar har undersökningen inte kunnat innefatta alla typer. Som 

tidigare har nämnts i uppsatsens avgränsningar kommer konvertibler endast att beröras i 

undersökningens början genom beräkning av antal företag med konvertibler. De kommer 

även att ingå i förekomst av aktierelaterade ersättningar på börsen och inom olika 

branscher. Därefter, vid undersökning av uppsatsens forskningsfrågor lämnas de 13 företag 
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med endast konvertibler som aktierelaterad ersättning åt sidan för att undersökningen inte 

ska bli missvisande och för att företagen ska kunna jämföras med varandra. Efter att denna 

begränsning har gjorts återstår 115 företag och dessa inkluderar företag med köpoptioner, 

teckningsoptioner, personaloptioner, syntetiska optioner samt kombinationsprogram (det 

vill säga aktierelaterade ersättningar som består av fler än en optionstyp).  

4.1.2. Indelning av företag samt upplysningskrav 

Enligt IFRS 2 skiljer sig upplysningskravens antal åt beroende på om företaget har tilldelat 

optioner under perioden eller inte. Dock måste alla 115 företag i undersökningen med 

optionsprogram uppfylla följande 15 upplysningskrav: 

1. Utestående vid periodens början - Antal 

2. Utestående vid periodens början - Lösenpris 

3. Tilldelade under perioden - Antal 

4. Tilldelade under perioden - Lösenpris 

5. Förverkade under perioden - Antal 

6. Förverkade under perioden - Lösenpris 

7. Inlösta under perioden - Antal 

8. Inlösta under perioden - Lösenpris 

9. Förfallna under perioden - Antal 

10. Förfallna under perioden - Lösenpris 

11. Utestående vid periodens slut - Antal 

12. Utestående vid periodens slut - Lösenpris 

13. Inlösningsbara vid periodens slut - Antal 

14. Inlösningsbara vid periodens slut - Lösenpris 

15. Kostnadsföring 

Om ett företag har tilldelat optioner under perioden har företaget ytterligare sju 

upplysningskrav gällande värdering av optioner som måste uppfyllas. Antalet företag i 

undersökningen med tilldelade optioner uppgick till 65 stycken. Resterande 50 företag 

behöver endast uppfylla de ovan nämnda kraven.  

 

Följande sju indata måste anges av de 65 företag med tilldelade optioner under perioden 

gällande värdering till verkligt värde:  

1. Vägd genomsnittlig aktiekurs 

2. Lösenpris 
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3. Förväntad volatilitet 

4. Optionens löptid 

5. Förväntad utdelning 

6. Riskfri ränta 

7. Typ av värderingsmodell 

Det totala antalet krav för de företag med tilldelade optioner under perioden uppgår till 

totalt 22 (15+7) stycken.  

4.1.3. Undersökningsvariabler 

I undersökningen har variabler noterats för varje företag för att kunna påvisa eventuella 

samband mellan dessa variabler och företagens förmåga att uppfylla undersökningens 

utvalda krav. Dessa variabler är nettoomsättning och medelantal anställda under perioden 

samt företagets börsvärde vid periodens slut.  

4.2. Resultatredovisning 

Nedan redovisas en sammanställning av undersökningens resultat i form av diagram, 

tabeller och förklarande text. Under de första tre rubrikerna finns även konvertibler med 

eftersom resultatredovisningen behandlar aktierelaterade ersättningar som helhet.  

4.2.1. Förekomst av aktierelaterade ersättningar 

Diagrammet nedan visar förekomsten av aktierelaterade ersättningar för samtliga 263 

företag på Stockholmsbörsen som ingår i undersökningen. I 128 av 263 (49 %) företag 

förekom någon form av aktierelaterad ersättning till anställda. 
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Förekomst av aktierelaterade ersättningar
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 Diagram 1: Förekomst av aktierelaterade ersättningar 

4.2.2. Typ av aktierelaterad ersättning 

I diagrammet nedan presenteras de olika typerna av aktierelaterade ersättningar samt dess 

förekomst i företagen. Den vanligaste formen är teckningsoptioner som förekommer i 39 

företag. Dessutom visar diagrammet att även kombinerade program samt personaloptioner 

(29 respektive 26 stycken) är vanligt förekommande bland företagen.  
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 Diagram 2: Typ av aktierelaterad ersättning 
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4.2.3. Förekomst av aktierelaterade ersättningar per bransch 

Då branscherna Energi, Material, Dagligvaror samt Telekomoperatörer, endast innefattar ett 

fåtal företag kan dessa företag inte representera branscherna och blir då inte jämförbara 

med övriga branscher. De branscher inom vilket optionsprogram är vanligast, om man 

bortser från tidigare nämnda branscher, är Hälsovård med 19 av 28 (68 %) företag som har 

optionsprogram samt Informationsteknik med 33 av 58 (57 %) företag med 

optionsprogram. Den bransch med minst antal optionsprogram, per totalantalet företag 

inom branschen, är Finans med 19 av 49 (39 %) företag med optionsprogram.  
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 Diagram 3: Förekomst av aktierelaterade ersättningar per bransch 
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4.2.4. Uppfyllelse av upplysningskrav 

Från och med avsnitt kommer inte konvertibler finnas med i fortsatt redovisning av resultat. 

För att ta reda på hur väl företagen uppfyller upplysningskraven i IFRS 2, och för att kunna 

jämföra företag med olika antal upplysningskrav att uppfylla, beräknades det procentuella 

antalet uppfyllda krav. Ett exempel är att ett företag med 22 upplysningskrav och som 

uppfyller 11 av dessa 22 krav får en procentuell kravuppfyllelse på 50 %. En likadan 

procentuell beräkning gjordes för de företag med 15 upplysningskrav. Därefter delades den 

procentuella kravuppfyllelsen in i spann om 20 % och företagen fördelades in i dessa fem 

spann beroende på hur väl de uppfyllde upplysningskraven. Detta gjordes först för samtliga 

företag och sedan uppdelat i två grupper beroende på antal upplysningskrav företagen har. 

Därefter redovisas resultatet för hur väl de olika branscherna uppfyller upplysningskraven.  

4.2.4.1. Samtliga företag med optionsprogram fördelade på procentuellt 

antal uppfyllda krav 

Diagrammet nedan visar den procentuella kravuppfyllelsen för alla företag med 

optionsprogram. Det är en jämn fördelning mellan spannen med en knapp majoritet i 

spannet på 21-40 % (27 företag). Det är 17 företag som uppfyller upplysningskraven till 

mellan 80 och 100 %. Det är endast sju företag som uppfyllde kraven till 100 %.  

Samtliga företag indelade i spann fördelade på procentuellt antal 

uppfyllda krav
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 Diagram 4: Samtliga företag med optionsprogram fördelade på procentuellt antal uppfyllda krav 
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4.2.4.2. Företag med 15 upplysningskrav indelade i spann fördelade på 

procentuellt antal uppfyllda krav. 

Diagrammet visar att 21 av 50 företag med 15 krav finns i de spann med lägst antal 

uppfyllda krav. Endast fyra företag uppfyller kraven till mellan 80 och 100 %.  

Företag med 15 upplysningskrav fördelade på procentuellt 

antal uppfyllda krav
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 Diagram 5: Företag med 15 upplysningskrav fördelade på procentuellt antal uppfyllda krav 

4.2.4.3. Företag med 22 krav och uppfyllelse av de 15 gemensamma kraven 

Nedan visas företagen med 22 upplysningskrav och dess uppfyllelse av de krav som är 

gemensamma för företagen med endast 15 krav. Dessa krav behandlar antal och lösenpris 

samt kostnadseffekten av optionsprogrammet och har alltså inget med värderingen att göra. 

Det är 60 av 65 företag som uppfyller mer än 20 % av kraven och är ganska jämt fördelade 

på de spann över 20 %.  
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Företag med 22 krav och uppfyllelse av de 15 

gemensamma kraven  
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 Diagram 6: Företag med 22 krav och uppfyllelse av de 15 gemensamma kraven 

4.2.4.4. Företag med 22 upplysningskrav indelade i spann fördelade på 

procentuellt antal uppfyllda krav. 

För de företag med 22 upplysningskrav, som alltså tilldelat optioner under perioden, finns 

19 företag i undersökningens ”mittenspann”, det vill säga som uppfyller kraven till 41-60 

%. Dessa krav gäller både antal, lösenpris, kostnadsföring samt upplysningskrav gällande 

värdering.  

Företag med 22 upplysningskrav fördelade på procentuellt 
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 Diagram 7: Företag med 22 upplysningskrav indelade i spann fördelade på procentuellt antal 

  uppfyllda krav 



44(63) 

4.2.4.5. Procentuellt genomsnittligt uppfyllande av upplysningskrav per 

bransch 

På grund av att det förekom så få företag med optionsprogram inom några av branscherna 

(Energi, Material, Dagligvaror samt Telekomoperatörer) kan dessa inte tas med i följande 

diagram då det skulle bli missvisande. I redovisat resultat finns samtliga företag inom 

branscherna med, det vill säga att de företag med både 15 och 22 upplysningskrav finns 

med. Diagrammet visar att Finans och Hälsovård uppfyller flest antal upplysningskrav, 

cirka 50 %, men det skiljer lite mellan dessa och övriga branscher.  
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 Diagram 8: Procentuellt genomsnittligt uppfyllande av upplysningskrav per bransch 

4.2.5. Vilka krav uppfylls? 

För att ta reda på vilka krav som uppfylls har företagen först delats in i två delar, de företag 

som ska uppfylla 15 krav och de företag som ska uppfylla 22 krav. Sedan slogs de två 

grupperna ihop för de 15 krav som är gemensamma för båda grupper.  
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4.2.5.1. Uppfyllda krav för företag som inte tilldelat optioner under perioden 

och ska uppfylla 15 krav 

De upplysningskrav som uppfylls av flest företag inom denna grupp är Utestående vid 

periodens slut och början. Det kan även utläsas att det är vanligare att antal för varje 

kategori anges än att lösenpris för varje kategori anges. Det är 31 av 50 företag som anger 

kostnadseffekten av optionsprogrammen för perioden.  

Uppfyllda krav för företag som inte tilldelat optioner under 

perioden och ska uppfylla 15 krav
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 Diagram 9: Uppfyllda krav för företag som inte tilldelat optioner under perioden och ska uppfylla 15 

  krav 
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4.2.5.2. Uppfyllda krav för företag som tilldelat optioner under perioden och 

ska uppfylla 22 krav 

Inom den grupp som ska uppfylla 22 krav är de upplysningskrav som flest företag har 

uppfyllt Tilldelade under perioden samt Utestående vid periodens slut och början. Det är 45 

av 65 företag som anger kostnadseffekten av optionsprogrammen för perioden och 50 av 65 

företag som anger vilken värderingsmodell som används. De indata som flest företag har 

angivit är optionens löptid och lösenpris. Det indatavärde som sällan finns angivet är 

förväntad utdelning.  
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 Diagram 10: Uppfyllda krav för företag som tilldelat optioner under perioden och ska uppfylla 22 krav 
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4.2.5.3. Uppfyllda krav som är gemensamma för samtliga företag oavsett 

tilldelade optioner under perioden 

Sammanlagt är det 76 av 115 företag (66 %) som anger kostnadseffekten av 

optionsprogrammen för perioden. Det mest uppfyllda kravet är Utestående vid periodens 

slut som anges av 106 av 115 företag (92 %).  
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 Diagram 11: Uppfyllda krav som är gemensamma för samtliga företag oavsett tilldelade optioner 

  under perioden. 
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4.2.6. Riskfri ränta med medelvärde 

Bland de 65 företag som tilldelat optioner under perioden var det sammanlagt 33 (51 %) 

företag som angav den riskfria räntan. Då det endast är de företag som har tilldelat optioner 

under perioden som måste ange värdet på den riskfria räntan är det också enbart dessa 

företag som finns redovisade i resultatet i diagrammet nedan. Värdet varierar mellan 2,64 % 

och 5 %. Medelvärdet för den riskfria räntan blev 3,38 % om extremvärdena är 

medräknade. Om beräkningen exkluderar extremvärdena bli medelvärdet istället 3,28 % 

och det är denna linje som visas i diagrammet.  

 
 Diagram 12: Riskfri ränta med medelvärde 
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4.3. Analys av resultat 

Nedan görs en analys av redovisat resultat för att kunna besvara uppsatsens huvudsakliga 

forskningsfråga samt delfrågor. Detta görs genom att dra slutsatser från diagram och 

kopplingar till den teori som redogjorts för samt genom korrelationsberäkningar.  

4.3.1. Allmänna iakttagelser 

Det är 49 % av de börsnoterade företagen som har någon form av aktierelaterade 

ersättningar. Detta visar att många företag är måna om att motivera sina anställda samt att 

få dem att stanna kvar inom företaget. Det som författarna la märke till under 

underökningens gång, men som inte skrevs ned som undersökningsvariabel var att de flesta 

optionsprogram är riktade till personer i beslutsfattande ställning vilket gör att motivet till 

att införa optionsprogram kan kopplas till agentteorin. Man vill förena aktieägarnas 

intressen med företagsledningens för att minska agentkostnaden, vilket optionsprogram är 

ett redskap för.  

4.3.2. Uppfyllelse av upplysningskrav 

För att kunna besvara uppsatsens huvudsakliga forskningsfråga, det vill säga ”Uppfyller de 

börsnoterade företagen på Stockholmsbörsen de upplysningskrav som anges i IFRS 2?” har 

de redovisade diagrammen i tidigare avsnitt studerats närmare.  

 

Av samtliga företag, det vill säga de företag med både 15 och 22 krav att uppfylla, var det 

endast sju företag som angav 100 % av de upplysningskrav de var tvungna att ange. Det var 

minst antal företag som befann sig i det spann med högst antal uppfyllda krav. Därefter var 

de jämt fördelade på de övriga spannen. Detta visar att upplysningskraven endast följs av en 

minoritet av börsföretagen, trots att samtliga måste följa IFRS 2.  

 

Då de två grupperna delas upp utifrån antal upplysningskrav de är tvungna att uppfylla 

visar diagrammen att de företag med 22 krav procentuellt uppfyller kraven i högre grad än 

de med endast 15 krav. Det kan även utläsas att de företag som har tilldelat optioner under 

perioden i högre grad även uppfyller de krav som är gemensamma med företag som inte har 

tilldelat optioner under perioden. De har alltså inte en högre procentuell uppfyllelsekvot 

endast på grund av att de uppfyller upplysningskraven gällande de indata som ingår i 

värderingen till verkligt värde.  
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De branscher som bäst uppfyllde upplysningskraven var Finans och Hälsovård, men 

skillnaden mellan dessa och övriga branscher är marginell.  

4.3.3. Upplysningskrav som anges 

Det upplysningskrav som anges av flest företag (106 stycken) är Utestående vid periodens 

slut – Antal. I de fall där företagen anger antal och lösenpris i tabellform finns oftast de 

flesta värden gällande antal med, medan om endast utestående anges så har detta gjorts i 

löpande text i form av ”Utestående optioner per den 31 december 2006 var…”. Då detta har 

angetts i löpande text har dock inte många andra värden kunnat utläsas. Att företagen inte 

anger antal för samtliga grupper kan bero på att de inte anser att det är nödvändigt om inga 

optioner är tilldelade, förverkade, förfallna och så vidare under perioden.  

 

Effekterna av de aktierelaterade ersättningarna på ett företags resultat och finansiella 

ställning ska tydligt redovisas genom att beloppet för den sammanlagda kostnaden som 

uppkommit i och med optionsprogrammet ska anges. Det är förvånande nog endast 76 

företag av totalt 115 som angett kostnadseffekten av optionsprogrammet. Det var 31 av de 

50 företag (62 %) som ska uppfylla 15 krav och 45 av de 65 företag (69 %) som ska 

uppfylla 22 krav som angav kostnaden för optionsprogrammen. Detta trots alla debatter och 

diskussioner som i många år har förts gällande ämnet.  

 

De företag som tilldelat optioner under perioden måste, förutom de 15 krav gällande antal 

och lösenpris, även ange indata gällande värdering samt ange värderingsmodell. I 50 av 65 

fall har värderingsmodell angivits och denna har uteslutande varit Black-Scholes-modellen. 

Gällande de indata som måste anges alla angetts av endast 15 företag. De indatavärden som 

angetts av flest företag är optionens löptid och lösenpris. Det minst angivna indatavärdet är 

förväntad utdelning. Troligtvis är anledningen till detta att det i IFRS 2 efter 

upplysningskravet inom parentes står ”i tillämpliga fall”. Många företag har dock angivit 

att de förväntar en utdelning på 0 % eller om företaget angivit värden i tabellform satt ett 

streck på förväntad utdelning. 

4.3.4. Riskfri ränta 

I undersökningen har värdena för riskfri ränta noterats för att kunna besvara en av 

uppsatsens delfrågor som handlar om vilket värde företagen anger på den riskfria räntan. 
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Detta för att kunna se om den riskfria räntan varierar mycket mellan företag, vilket skulle 

kunna innebära att företagen försöker styra värderingen på optionerna, för att exempelvis 

kunna få en annan resultateffekt.  

 

Som tidigare nämnts var det sammanlagt 33 företag som angav den riskfria räntan. Dessa 

företag inkluderar både multinationella företag samt företag som redovisar i annan valuta 

än SEK (USD och GBP). Då det endast är de företag som har tilldelat optioner under 

perioden som måste ange den riskfria räntan är det också enbart dessa företag som 

analyseras. I diagrammet över den riskfria räntan med medelvärde i föregående avsnitt visar 

de högsta staplarna på en hög riskfri ränta som därmed kan bidra till ett minskat värde på 

optionen. De två högsta värdena är angivna av företag som redovisar i USD. Detta kan bero 

på, som tidigare nämnts, att värdet på den riskfria räntan utgår från den ränta som finns i 

tillgängliga statsobligationer vilket kan variera länder emellan. Även mellan företag som 

redovisar i SEK varierar värdet för den riskfria räntan.  

 

Att den riskfria räntan varierar mycket mellan företag (2,64 till 5 %) kan vara ett tecken på 

earnings management. Företagen vill då antingen visa ett högre resultat för att locka till sig 

fler investerare eller för att hålla resultaten på en jämn nivå genom income smoothing.  

 

För att räkna ut den riskfria räntans generella avvikelse från dess medelvärde har 

standardavvikelsen beräknats inklusive extremvärdena. Standardavvikelsen har beräknats 

med hjälp av följande formel: 
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Formel 2: Standardavvikelse73 

 

Standardavvikelsen för den riskfria räntan blev med ovanstående formel 0,53. 

                                                 
73 Körner, S. m.fl., Statistiska metoder, 2005, s. 196  

s standardavvikelse 

x Riskfri ränta 

n Antal observationer (företag) 
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4.3.5. Eventuella samband mellan uppfyllda krav och 

undersökningsvariabler 

För att kunna besvara en av uppsatsens delfrågor, det vill säga att undersöka ”eventuella 

samband mellan hur väl börsnoterade företag följer IFRS 2:s upplysningskrav för 

optionsprogram och nettoomsättning, medelantal anställda och börsvärde” måste resultatet 

från undersökningen först analyseras. För att göra analysen mer överskådlig har den delats 

upp i tre delar. Först studeras det om något samband föreligger mellan företagens 

nettoomsättning för perioden och uppfyllda upplysningskrav. Sedan studeras det om det 

föreligger något samband mellan företagens medelantal anställda för perioden och 

uppfyllda upplysningskrav. Därefter studeras det om det föreligger något samband mellan 

företagens börsvärde vid periodens slut och uppfyllda upplysningskrav. Dessa tre delar 

studeras med hjälp av korrelationsberäkning. Analyserna har utgått ifrån det procentuellt 

konverterade antalet upplysningskrav för att möjliggöra studier av samtliga 115 företag 

samtidigt. 

 

Analyserna med korrelationsuträkning använder sig av följande formel:  
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Formel 3: Korrelationskoefficienten74 

 

 

Det uträknade korrelationsvärdet kan vara mellan –1 och +1. Om korrelationsvärdet blir 

noll finns det inget som helst samband mellan de två variabler som undersökts. Men om 

korrelationsvärdet är antingen –1 eller +1 så föreligger det ett mycket starkt samband. Ju 

närmre korrelationsvärdet ligger antingen –1 eller +1 ju starkare samband finns mellan 

variablerna. 

                                                 
74 Körner, S. m.fl., Statistiska metoder, 2005, s. 196 

r Korrelationskoefficienten 

x Nettoomsättning, medelantal anställda alt. 

börsvärde 

y Procentuellt antal uppfyllda 
upplysningskrav 

n Antal observationer (företag) 
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4.3.5.1. Nettoomsättning och uppfyllda upplysningskrav 

Nedan visas uträkningen av korrelationskoefficienten för att ta reda på om det föreligger 

något samband mellan företagens nettoomsättning och procentuellt antal uppfyllda krav.  
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Formel 4: Beräkning av korrelationskoefficienten gällande nettoomsättning och uppfyllda krav 

 

Korrelationskoefficienten blev i detta fall 0,13 och eftersom detta värde ligger nära noll 

föreligger det ett ytterst svagt samband mellan företags nettoomsättning och procentuellt 

antal uppfyllda krav. 

4.3.5.2. Medelantal anställda och uppfyllda upplysningskrav 

Nedan visas beräkningen för korrelationskoefficienten för att se om något samband 

föreligger mellan ett företags medelantal anställda och procentuellt antal uppfyllda 

upplysningskrav. 
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Formel 5: Beräkning av korrelationskoefficienten gällande medelantalet anställda och uppfyllda krav 

 

Korrelationskoefficienten blev i detta fall 0,14 och eftersom detta värde ligger nära noll 

föreligger det ett ytterst svagt samband mellan företags medelantal anställda och 

procentuellt antal uppfyllda krav. 
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4.3.5.3. Börsvärde och uppfyllda upplysningskrav 

Nedan visas beräkningen för korrelationskoefficienten för att se om något samband 

föreligger mellan ett företags börsvärde och procentuellt antal uppfyllda upplysningskrav. 
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Formel 6: Beräkning av korrelationskoefficienten gällande börsvärde och uppfyllda krav 

 

Korrelationskoefficienten blev i detta fall 0,22 och eftersom detta värde ligger relativt nära 

noll föreligger det ett svagt samband mellan företags börsvärde och procentuellt antal 

uppfyllda krav. 
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5. Slutsatser 

Här beskrivs de slutsatser som kan dras efter att analysen av undersökningens resultat har 

genomförts. I kapitlet besvaras uppsatsens forskningsfråga samt de två delfrågor som 

undersökts och en uppdelning har gjorts efter dessa i tre delar.  

5.1. Anges upplysningskraven? 

Genom de diagram och analyser av diagram som tagits fram kan bedömningen göras att de 

börsnoterade företagen inte anger upplysningskraven i den utsträckning de borde enligt 

IFRS 2. Om företagen för att bli ”godkända” måste uppfylla 81-100 % av alla 

upplysningskrav är det endast 17 företag som blir det. Några av upplysningskraven anges 

av de flesta företag men det förekommer även att inte något krav alls uppfyllts. Trots att 

företagen i sina årsredovisningar skriver att deras redovisningar genomförts i enighet med 

IFRS 2 är så inte fallet. Då företagen känner till att de krav som de uppfyllt måste anges 

borde de vara insatta i IFRS 2 och därmed känna till vilka kriterier som gäller. De flesta 

företag anger det upplysningskrav som lyder ”Antalet utestående optioner i slutet av 

perioden”. I IFRS 2 står detta i samband med alla andra upplysningskrav gällande antal och 

lösenpris, så frågan är varför de andra kraven förbises.  

 

Av de tio företag som för samtliga optionsgrupper angav antal och lösenpris, angav dessa 

företag även beloppet för kostnaden för optionsprogrammet. Att utelämna information om 

vilket belopp kostnaden för optionsprogrammen uppgått till, vilket sammanlagt endast 76 

av 115 företag angav, kan vara ett tecken på earnings management, det vill säga att 

företagen försöker manipulera siffrorna i årsredovisningarna så att de faller investerare i 

smaken. Dock borde investerare vara intresserade av att känna till kostnaden för 

optionsprogrammen då dessa påverkar aktiens pris (se Kapitalmarknadsskolan) och på 

grund av redovisningsskandaler som i Enrons fall.  

 

De företag som har fler upplysningskrav att uppfylla är bättre på att uppfylla samtliga krav, 

även de krav som också omfattar de företag som inte tilldelat optioner under perioden. 

Detta visas tydligt om man ställer de olika diagrammen bredvid varandra som nedan och 

jämför.  
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Företag med 22 krav och uppfyllelse av de 15 
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Diagram 13: Jämförelse av uppfyllelse av gemensamma krav 

 

Om de båda företagsgrupperna slås ihop blir fördelningen jämnt spridd mellan de olika 

intervall som är indelade, med i princip lika många företag i varje intervall.  

 

En annan slutsats som kan dras är att det inte var någon speciell bransch som utmärkte sig 

genom att uppfylla procentuellt fler eller färre krav än någon annan bransch. Det kan man 

exempelvis se i det stapeldiagram där varje bransch, utom de med få företag, finns 

representerade med procentuellt antal uppfyllda krav. 

5.2. Vilket värde anges för den riskfria räntan? 

Medelvärdet för den riskfria räntan var, bortsett från extremvärdena, 3,28 %. Vilka värden 

som angetts för den riskfria räntan har varierat relativt mycket. Standardavvikelsen var hög 

vilket visar på en relativt stor generell avvikelse från medelvärdet. Som beskrevs i analysen 

är det vissa företag som medvetet eller omedvetet ”styrt” värderingen genom att ange 

varierande värden för den riskfria räntan. De företag som angett högst värden är de företag 

som redovisar i USD vilket kan bero på att räntan för USA:s statsobligationer skiljer sig 

från den svenska. Ett högt värde på den riskfria räntan bidrar till ett lägre värde för 

optionsprogrammen.  

 

Att ”styra” värderingen genom dessa varierande värden på riskfri ränta kan bidra till 

förändringar i företagens resultat vilket också kan vara företagens motiv. Genom att man 

kan se tecken på en relativt stor variation av värden på den riskfria räntan, vilket 

beräknades genom standardavvikelsen, kan detta tyda på en viss styrning i företagens val av 

värden. Detta kan vidare kopplas till beteendeskolan som menar att när 
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redovisningsprinciper ändras, så kan även företagens beslutsfattande ändras, vilket kan vara 

det som skett i detta sammanhang. 

5.3. Finns det samband mellan undersökningsvariabler 

och procentuellt antal uppfyllda krav? 

För att ta reda på en av uppsatsens delfrågor gjordes korrelationsuträkningar för att 

undersöka eventuella samband mellan företagens nettoomsättning, medelantal anställda 

eller börsvärde och hur väl företagen uppfyller upplysningskraven enligt IFRS 2. De tre 

korrelationsuträkningarna visade på att inget samband föreligger mellan varken 

nettoomsättning och uppfyllda krav, medelantal anställda och uppfyllda krav eller 

börsvärde och uppfyllda krav. De värden som räknades fram (0,13, 0,14 och 0,22) visar på 

ett så svagt samband att hypotesprövning inte var nödvändig.  
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6. Avslutande diskussion 

I följande kapitel förs en diskussion angående val av metod och förslag till vidare studier 

kring uppsatsens ämne.  

6.1. Metodkritik 

Den metod som valdes för undersökningen var passande för de forskningsfrågor som skulle 

besvaras. Genom att genomföra en totalundersökning av Stockholmsbörsen kan 

generaliseringar göras. Då all data i uppsatsens undersökning kommer från skriftliga källor 

i form av företagens årsredovisningar kan reliabiliteten ifrågasättas i avseende på 

författarnas förmåga att uppfatta all information som skulle undersökas. Viss information 

kan ha missats eller misstolkats på grund av årsredovisningarnas omfattning.  

 

Då uppsatsen har genomförts efter en kvantitativ ansats har de slutsatser som dragits byggt 

på statistiska analyser. På grund av detta har inga meningssamband kunnat påvisas. Om 

företagen hade intervjuats hade eventuellt undersökningen kunnat påvisa varför IFRS 2 inte 

följs till punkt och pricka och eventuellt hade undersökningen lett till en djupare förståelse 

för varför det ser ut på vissa sätt i årsredovisningarna.  

6.2. Förslag till vidare studier 

För att ta reda på varför företeelser är på ett visst sätt krävs kvalitativa studier. Att intervjua 

företag eller revisorer skulle kunna leda till en djupare förståelse kring varför resultaten i 

denna uppsats blev som de blev. En fortsatt forskning skulle eventuellt kunna besvara 

frågan ”Varför följer inte företagen IFRS 2?”. 

 

I denna uppsats gjordes vissa urval av upplysningskrav, samt en avgränsning från 

redovisning av konvertibler. De upplysningskrav som valdes bort skulle också vara 

intressanta att undersöka huruvida de följs eller inte. Dessutom skulle en uppsats med fokus 

på redovisning av konvertibler och företagens uppfyllande av de krav som gäller just dessa 

vara av intresse.  
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8. Bilaga 

8.1. Lista över företagens uppfyllda krav 

Nedan följer en sammanställning av de 115 företag som studerats samt vilka 

upplysningskrav de har uppfyllt. Företag som endast har konvertibler som aktierelaterad 

ersättning har uteslutits. För att göra listan överskådlig har upplysningskraven kodats enligt 

följande: 

 Antal Lösenpris 

Utestående vid periodens början 1 2 

Tilldelade under perioden 3 4 

Förverkade under perioden 5 6 

Inlösta under perioden 7 8 

Förfallna under perioden 9 10 

Utestående vid periodens slut 11 12 

Inlösningsbara vid periodens slut 13 14 

   

Kostnadsföring 15  

   

Vägd genomsnittlig aktiekurs 16  

Lösenpris 17  

Förväntad volatilitet 18  

Optionens löptid 19  

Förväntad utdelning 20  

Riskfri ränta 21  

Värderingsmodell 22  

 

Ett kryss innebär att upplysningskravet är uppfyllt. De gråmarkerade rutorna innebär att 

företaget inte har tilldelat några optioner under perioden och behöver därför endast uppfylla 

15 upplysningskrav. 

Företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

A-Com     X X     X X                             

Acando     X X                                     

Active Biotech X   X   X           X   X   X X X X X   X X 

Addtech             X X                             

Anoto Group X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Artimplant                     X X                     

Aspiro                     X X                     

AstraZeneca X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Atlas Copco X           X   X   X   X   X               

AudioDev                     X X                     

Avanza X X                 X X                     

Axis X X         X X X X X X                     

B&B TOOLS X X X X     X X     X X                   X 

BRIO                                             

BTS Group X X X X             X X     X X X X X X X X 
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Betsson     X X     X X                           X 

Biolin X X X X         X X X X     X             X 

Biotage X X X X     X X X X X X     X               

Biovitrum X X X X X X X X     X X X X X X X X X X X X 

Björn Borg     X X     X X     X X     X             X 

Bong Ljungdahl X X X X             X X                   X 

Borås Wäfveri X   X       X X     X                       

Boss Media X X X X     X X     X X           X       X 

Broström X X X X     X X X X X X       X X X X X X X 

Bure Equity X   X       X       X X                   X 

Cardo     X X             X X     X               

Carl Lamm X X X X X X     X X X X         X X X     X 

Cash Guard X X X X             X X                     

Cision X X X X X X X X X X X X                   X 

Cloetta Fazer X X             X X X X                     

Cybercom Group Europé X X X X     X X X X X X                     

D. Carnegie & Co X X X X     X X X X X X     X               

Dagon X X X X             X X     X X X X X X X X 

Diamyd Medical X X X X     X X     X X                   X 

Digital Vision X X         X X     X X                     

Din Bostad Sverige     X               X X                     

Electrolux X X     X X X X X X X X     X               

Elekta X X             X X X X X X X               

Enea     X X             X X     X X X X X   X X 

Ericsson X   X   X   X   X   X X X   X               

Fagerhult X           X       X                       

Feelgood Svenska             X X X   X   X                   

Getinge X   X X X   X X     X       X               

HL Display     X X             X X     X X X X X X X X 

Hakon Invest     X X     X       X       X X X X X   X X 

Hemtex X           X   X   X X                     

Hexagon X X     X   X X X   X X     X               

HiQ International X           X       X X     X               

Human Care X   X       X X     X X     X               

IBS X X X   X X X X X X X X                     

Industrial & Financial Syst. X X X X     X X X X X X     X             X 

Industrivärden X   X       X X X   X X                     

Indutrade X           X               X               

Intellecta X           X   X   X X     X               

Intrum Justitia X X         X X     X X     X               

Investor X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Karo Bio X X X X     X X X X X X X X X               

Know IT X   X X             X X       X X X X X X X 

LBI International X X X X     X X X X X X     X     X X   X X 

Lagercrantz Group  X   X X             X X     X             X 

Ledstiernan X X X X             X X     X             X 

Lindab International X X X X     X X     X       X               

LinkMed X   X X     X X     X X       X X X X   X X 

Lundbergföretagen X X X       X       X X     X               

Lundin Mining Corporation X X X X     X X     X X     X X X X X   X X 

Lundin Petroleum X X X X X X X X X X X X     X     X X   X X 

Meda X X X X X   X X X   X X X   X X X X X X X X 
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Medivir X X X       X X X   X X     X               

Mobyson X X X   X   X   X   X                       

Modern Times Group  X X X X X X X X     X X X X X X X X X X X X 

Munters X X X X     X X X X X X       X X X X   X X 

Net Insight  X X X X X X X X X X X X X X X   X X X     X 

Nobel Biocare X   X       X   X   X       X   X   X       

Nobia X X X X X X X X     X X     X X X X X   X X 

Nolato                                             

Nordic Service Partn. Holdings X                   X       X X   X X   X X 

OMX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Opcon X X X X     X X     X X       X X X X   X X 

Orc Software X   X   X   X   X   X   X   X X X X X X X X 

Orexo X   X   X   X       X   X   X X X X X X X X 

Ortivus X   X               X       X               

PA Resources     X X X   X               X   X X X   X X 

Phonera X   X                                       

Precise Biometrics X X X X X X X X X X X X     X               

Prevas                     X                       

SEB X X X X X X X X     X X X   X X X X X X X   

SECTRA             X               X               

SKF X X X X     X X X X X X     X               

Sandvik X X X X X X X X X X X X X X X               

Sensys Traffic                                             

SinterCast X   X X         X   X X X   X X X X X   X X 

Skanska                             X               

Stora Enso X X X X X X         X X X X X               

Studsvik                     X X X X                 

Svedbergs                             X               

Svithoid Tankers X X                             X   X       

Swedish Match X X X X     X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tele2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Teleca X X X X X X X X X X X X     X   X   X       

Telelogic X   X           X   X X     X   X X X X X X 

Teligent                     X           X   X       

TietoEnator                                             

Tilgin X X X X X X X X X X X X X X X               

TradeDoubler X X X X X X X X X X X X X X X X X   X     X 

Transcom WorldWide X X X X X X X X X X X X X X X   X   X     X 

Trelleborg     X               X                       

Tricorona                     X   X                   

Unibet Group X X X X     X X     X X     X X X X X X X X 

Uniflex                     X       X               

Vitrolife                     X       X               

Volvo X   X       X   X   X       X               

Vostok Nafta Investment X X X X X X X X     X X X     X X   X     X 

Wallenstam                             X               

West Siberian Resources     X   X           X       X X X X X X X X 

Zodiak Television                             X   X   X     X 

 


