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FÖRORD 
 
Vår kandidatuppsats behandlar vilka effekter införandet av IFRS 2 har på resultat, eget 

kapital, räntabilitet och soliditet för svenska börsnoterade företag som har aktiva 

optionsprogram. Uppsatsen behandlar även vilka attityder företag och revisorer har gentemot 

IFRS 2 samt om det finns tendenser för företagen att frångå optionsprogram som incitament, 

p.g.a. införandet av IFRS 2. Uppsatsen vänder sig i första hand till studenter som läser 

företagsekonomi på C–nivå. Vi hoppas att ni får en trevlig läsning. 

 

Vi vill tacka vår handledare Hans Richter som läst igenom och kommit med idéer till vår 
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tackar vi representanterna för de företag och revisionsbyråer som ställt upp på intervjuer, trots 

att de varit mycket upptagna. Avslutningsvis vill vi tacka Göran Johansson, som tog sig tid att 

träffa oss med kort varsel i slutskedet när vi stötte på problem. 
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SAMMANFATTNING 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka effekter införandet av IFRS 2 har på resultat, eget 

kapital, soliditet och räntabilitet för svenska börsnoterade bolag som har aktiva 

optionsprogram. Syftet är vidare att undersöka börsnoterade bolags attityd till IFRS 2, samt 

om det finns tendenser att frångå optionsprogram som ersättningsform p.g.a. de ändrade 

redovisningsreglerna. Vi vill även ta reda på hur revisorer ser på IFRS 2. 

 

Vi har använt oss av den deduktiva strategin och en blandning av en kvantitativ och en 

kvalitativ undersökningsmetod, i syfte att få en så fullständig klarhet som möjligt inom 

ämnesområdet. Enkätundersökningen strävar efter att mäta samma egenskaper hos 

undersökningsobjekten för att finna orsak-samband, medan intervjuerna syftar till att ge en 

hög intern giltighet så att samband mellan regelverk, åsikter och agerande framträder. Vi vill, 

genom informationen i teorikapitlet, att läsaren ska få en förståelse för vad optionsprogram är 

och varför det används inom företag. IFRS 2 och dess omfattning utgör grunden i teorikapitlet 

och syftar till att redogöra för vilken redovisningsteori som tillämpas i och med IFRS 2. 

Genom den internationella debatten vill vi att läsaren ska få en känsla för hur vanligt 

optionsprogram är i USA och vilka argument det finns för och mot införandet av 

kostnadsföring av optionsprogram, som sker i USA innan 2006 års utgång. I vårt 

empirikapitel presenterar vi enkätundersökningen där femtiosex svenska börsnoterade företag 

har medverkat. Därefter introduceras intervjuerna från de båda företagen vi varit i kontakt 

med, för att sedan följas åt av reflektioner från revisionsbyråernas två representanter. Empirin 

avslutas med en beräkning av de två intervjuade företagens räntabilitetsförändring. 

 

Vi har kommit fram till att IFRS 2 anses vara komplicerad av många företag och har 

framförallt för små företag medfört stora administrativa kostnader då många blir tvungna att 

söka hjälp hos revisionsbyråer. Attityden gentemot IFRS 2 verkar därför skifta beroende på 

företagens storlek. Resultatet har påverkats negativt för de flesta företag med undantag för 

dem som erbjuder sina anställda optioner till marknadsvärde eller tidigare har värderat 

optionerna enligt ”intrinsic-metoden”. Räntabilitetsförändringen har endast en marginell 

påverkan för de flesta företag. Så länge optionsprogrammen är väl fungerande incitament så 

har vi inte sett några tendenser till att företagen verkar frångå sina optionsprogram. Vi tror 

däremot att företagen hädanefter kommer se över sina optionsprogram noggrannare så att inte 

kostnaderna blir för stora. Det är möjligt att andra typer av incitament kommer bli vanligare 

 2 
 



t.ex. aktieköpsplaner. Revisionsbyråerna är mycket positiva till IFRS 2 och anser att 

jämförbarheten företag emellan har ökat sedan dess införande.  

Nyckelord: IFRS 2, Soliditet, Räntabilitet, egetkapitalreglerade - kontantreglerade ersättningar 

 

Summary 
The purpose of this thesis is to examine what effect the IFRS 2 has on earnings, equity, 

financial strength and return on equity for listed Swedish companies with active stock option 

plans. The purpose is further to investigate the companies’ attitudes towards IFRS 2 and to 

find out if companies tend to deviate from stock option plans due to the changed accounting 

rules. We also want to examine the view of IFRS 2 from an auditor’s perspective. 

 

We have used a deductive approach and a mix of quantitative and qualitative research 

methods with a view to get a completely clear picture within the field of study. The 

questionnaire aims at measuring the same characteristics among the companies to find causal 

links, and the interviews are made to obtain a high internal validity so that connections 

between the body of regulations and the companies’ opinions and actions appear. The purpose 

of the theory chapter is to give the reader an understanding of what stock option plans are and 

why they are frequently used within companies. The IFRS 2 constitutes the base of the theory 

chapter. The international debate gives the reader a feeling for how common stock option 

plans are in the United States and what arguments there are for and against the expensing of 

stock options, which will be introduced in the United States in 2006. In our empirical chapter, 

we present the information collected from fifty-six companies by a questionnaire, followed by 

the interviews from the two companies that we have been in deeper contact with. We also 

present the opinions by the representatives from the two audit firms. The empirical chapter 

finishes with a calculation of the two interviewed companies changes in return on equity. 

 

The conclusion of this thesis is that the IFRS 2 is considered complicated by many 

companies. There is a lack of knowledge about the new standard among the companies and, 

for that reason; they are forced to seek help by audit firms, which result in large 

administrative costs, especially for smaller companies. We have observed that the attitude 

towards the IFRS 2 therefore differs depending on the company’s size. The IFRS 2 has a 

negative effect on net income for most of the companies with the exception of those who offer 

their employees stock options at market value, or have valued their stock option plans 
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according to the “intrinsic method”. The change in return on equity has only a marginal effect 

for most companies. Further conclusions are that companies will not deviate from stock 

option programs as long as they are well-working incentives, but they may look them over 

more carefully and compare them to other alternatives. The audit firms are positive to the 

IFRS 2 and think that expensing stock options will lead to better comparability. 

Keywords: IFRS 2, Financial Strength, profitability, Stock options 
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Disposition 
Uppsatsen inleds med en förteckning över de förkortningar som kommer att användas genom 

uppsatsen. Därefter kommer en definitionslista över de begrepp som är viktiga att känna till 

för att få en förståelse för teorin då optionsprogram och optioner introduceras. 

 

Kapitel ett inleds med en bakgrund till uppsatsens ämnesområde. Därefter följer 

problemformuleringen som har till avsikt att skapa en förståelse för syftet som följer. Kapitlet 

avslutas med uppsatsens avgränsningar. 

 

I kapitel två redogörs för olika tillvägagångssätt inom samhällsforskningen och vi beskriver 

vår forskningsprocess. Meningen med kapitlet är att ge en klar bild av hur studien genomförts 

för att uppfylla uppsatsens syfte. 

 

Kapitel tre beskriver den teoretiska referensramen och inleds med en förklaring av 

redovisningens bakgrund och syfte. Därefter följer en redogörelse för vad optioner är, vad 

optionsprogram innebär och vad det finns för olika typer av optioner. Agentteorin används 

sedan som modell för att skapa en förståelse för varför företag använder sig av 

optionsprogram. Definitionen av kostnad syftar till att ge en inblick i varför optionsprogram 

numera anses vara en kostnad för företag. Detta följs av en beskrivning av rekommendationen 

IFRS 2 och vad den rent redovisningstekniskt innebär för företag. I anslutning till den 

redovisningstekniska förklaringen klargörs för hur optioner värderas och vilka faktorer som 

påverkar värderingen. Därefter beskrivs normer och regler för hur optionsprogram 

redovisades före införandet av IFRS 2. En redogörelse för IASB:s föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter följer sedan och dess viktigaste egenskaper beskrivs 

ingående. Därpå följer en förklaring av matchningsprincipen samt en förklaring till de 

nyckeltal som är relevanta för uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med en internationell debatt. 

 

I kapitel fyra sammanställs det insamlade materialet. Data från enkätundersökningen 

presenteras i form av stapel- och cirkeldiagram följt av förklarande text. Därefter 

sammanställs det material som intervjuerna gett upphov till och avslutningsvis återges en 

beräkning av räntabilitetsförändringen från de intervjuade företagen. 
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I kapitel fem analyseras resultaten som presenterades i kapitel fyra och jämförelser sker med 

anknytning till teorin. 

 

Kapitel sex behandlar de slutsatser vi drar av den genomförda undersökningen. Därefter ges 

en kritisk granskning av uppsatsen. Avslutningsvis kommer förslag till fortsatt forskning. 
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Förkortningar 
 

EFRAG European Financial Reporting Advisory Group 

 Privat europeisk organisation som behandlar redovisningsfrågor 

FAR Förening för auktoriserade revisorer 

 Intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer 

FASB Financial Accounting Standards Board 

 Amerikansk normgivare inom redovisning 

IAS Internationell Accounting Standards 

 Standarder utgivna av IASC 

IASB International Accounting Standards Board 

 Internationell normgivare inom redovisning  

IASC International Accounting Standards Committee 

 Föregångaren till IASB 

 

IFRS International Financial Reporting Standards 

 Standarder utgivna av IASB 

RR Redovisningsrådet eller redovisningsrådets rekommendation 

URA Uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp 

US GAAP United States General Accepted Accounting Principles 

 Amerikanska redovisningsstandarder utgivna av FASB 
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Definitioner  
 

Grant date:  Utställandetidpunkten för optionen. 
 
In-the-money:   Om marknadspriset på aktierna överstiger lösenpriset är det 

lönsamt att lösa in optionen.  
 
Intrinsic-metod:  Innebär att en kostnad redovisas i den utsträckning optionernas 

lösenpris understigit aktuell börskurs. 
 
Löptid:   Den tid som löper från det att optionen ställs ut till optionens 

förfallodag. 
 
Lösenpris:  Det pris som optionsinnehavaren skall betala om optionen 

utnyttjas. 
 
Optionspremie:   Det pris som betalas för optionen. 
 
Out-of-the-money:   Om lösenpriset är högre än marknadspriset på de underliggande 

aktierna är det inte lönsamt att lösa in optionerna. 
 
Utspädning:   Innebär att både vinst och substansvärde per aktie förändras, 

t.ex. vid nyemission. Resultatet per aktie minskar. 
 
Vesting date:  Optionens förfallodag. 
 
Volatilitet:  Aktiekursens svängningar. 
 
Finansiella Rapporter:  Enligt IFRS ska den bestå av resultaträkning, balansräkning, en 

redovisning av förändringar i eget kapital, en kassaflödesanalys, 
och fotnoter innehållande en sammanfattning av väsentliga 
redovisningsprinciper med andra förklarande noter. 
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1. INLEDNING 

Kapitlet inleds med en presentation över uppsatsens ämnesområde för att väcka läsarens 

intresse. En problemformulering följer sedan för att läsaren ska få en förståelse inför det 

problem som skapat vårt syfte med uppsatsen. Avsnittet behandlar även avgränsningar och 

avslutas med en dispositionsöversikt. 

 

1.1 Bakgrund 
Sedan den Europeiska Unionen skapades har det alltmer strävats efter en internationell 

harmonisering, även när det gäller redovisning. Världen globaliseras vilket betyder att företag 

växer och blir större, för att slutligen träda in på den internationella marknaden. Många 

företag köps upp och koncerner bildas över landsgränser, vilket leder till att ett allt större 

behov skapas när det gäller att förstå andra länders redovisningsregler samt årsredovisningar.  

 

Ända sedan 1990 -talet har EU förberett en implementering av, International Accounting 

Standards Board:s (IASB) samt dess föregångare International Accounting Standards 

Committee (IASC), redovisningsstandarder. Anledningen var att EU insåg att 

medlemsländernas olika bokslutsdirektiv inte förordade en internationell harmonisering när 

det gäller innehållet i den ekonomiska informationen (Ahoniemi, K. 2/2004). EU ansåg att en 

gemensam redovisningsstandard vore lämplig för att kunna uppnå en effektiv kapitalmarknad, 

och valde att följa de standarder som IASB utgav efter det att EU-kommissionen godkänt 

dem. De standarder som utgavs av föregångaren IASC benämns International Accounting 

Standards (IAS) och IASB benämns International Financial Reporting Standards (IFRS) 

(Andersson, U.2003, s 2).  EU förordningen ställde mycket hårda krav på de IFRS som skulle 

kunna tänkas antas, då IASB och dess filosofier och traditioner inom redovisning, skiljer sig 

åt inom många områden jämfört med EU:s. IFRS fick inte hindra kravet på en rättvisande 

bild, de skulle uppfylla kriterierna gällande jämförbarhet, begriplighet, relevans och 

tillförlitlighet inom den finansiella informationen och bidra till den europeiska gemenskapens 

bästa. Efter en granskning av den redovisningstekniska kommittén EFRAG beslutades det att 

det låg i Europas intresse att införa IFRS, där IAS 39 (Finansiella Instrument), IAS 19 

(Ersättningar till anställda) och IFRS 2 (Aktierelaterade ersättningar) medfört störst 

omställning för Sveriges del (Jönsson Lundmark, B.2004). IFRS 2 omfattar, förutom 

aktierelaterade ersättningar, även utdelning av aktier eller andra finansiella instrument till 

leverantörer med flera som ersättning för tjänster eller varor.  
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Det vi kommer att fokusera oss på i den här uppsatsen är hur IFRS 2 (aktierelaterade 

ersättningar) påverkar kostnadsföring av optionsprogram. Standarden innebär att börsnoterade 

koncerner från och med 1 januari, 2005 måste låta belasta sina optionsprogram i 

resultaträkningen som en kostnad och värdera dem till verkligt värde där även jämförelseåret 

2004 skulle räknas om. Kravet gäller endast för optionsprogram som är utgivna efter den 7 

november 2002 (Dessborn, L.2005, s 8). Införandet av IFRS 2 innebär en stor förändring för 

börsnoterade koncerners redovisning då den bidrar till en mer detaljerad och utvecklad bild av 

företagens optionsprogram i och med de nya reglernas krav på en mer transparant 

årsredovisning (Bergin, E. 2004).                                                     

 

Optionsprogram är en typ av ersättningsform som företag vanligen erbjuder gratis eller till ett 

underpris för att kunna rekrytera, motivera, effektivisera samt behålla kompetenta anställda. 

Optionsprogram har blivit vanligare både i Sverige och internationellt då företagen numera 

anser att personalen är den viktigaste resursen. Historiskt sett var optionsprogram riktade till 

ledningen inom företag men förekommer idag även bland anställda, framförallt i USA. 

Anledningen till att optionsprogram blivit vanligare är att de är förhållandevis billiga och 

tämligen kraftfulla ersättningsformer (Johansson, G.2005, s 202). Skandaler gällande 

optionsprogram och missbruket av ersättningar till nyckelpersoner samt företagsledningar har 

de senaste åren varit under stor diskussion. Skatteverket i Stockholm har varit på jakt efter 

personer i företag i Stockholm, som inte deklarerat sina bonusinkomster från olika typer av 

optionsprogram. Denna granskning har gett stora resultat och från år 1999 och fram till idag 

har skatteverket anmält ca 220 personer till ekobrottsmyndigheten för att de inte deklarerat 

sina inkomster från optionsprogram. Detta kan bero på att det finns en stor okunskap 

angående beräkningsmetoder samt värdering av optionsprogram inom företag (Pineus, I. 

2005). Målet med IAS/IFRS är att skapa en internationell harmonisering samt att införa en 

effektiv kapitalmarknad. Genom en ökad jämförbarhet mellan länder och en mer rättvisande 

bild av företagens resultat och ställning skapas en mer transparent årsredovisning (Lindström, 

B, 2005).
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1.2 Problemformulering 
Efter de redovisningsskandaler som skett i USA för amerikanska företag som Enron och 

Worldcom, ökade förståelsen inför att företag måste börja synliggöra kostnaderna för deras 

optionsprogram. Många menade att redovisningens mål, som är att ge en rättvisande bild av 

företagets verkliga förmögenhet samt förändringen i den, annars skulle förlora sin mening. 

Den ökning som skett av optionsprogram har resulterat i att personalkostnader upptagit en allt 

större del av företagens kostnader. Det innebär att optionsprogrammen har blivit allt viktigare 

vid värdering av företagens förmögenhet (Weng, H, & Grund, N. 2003, s 1).  

 

Problemet med IFRS 2 är att åsikterna skiftar huruvida optioner ska ses som en kostnad eller 

ej. Många menar att en kostnadsföring av optionsprogram leder till ett missvisande resultat. 

Om optionerna aldrig löses in ska den redovisade kostnaden ändå finnas kvar, vilket medför 

att resultatet belastas felaktigt då ingen kostnad egentligen skett. En undersökning av hur stor 

kostnadspåverkan hade blivit om IFRS 2 tillämpats, utfördes 2002. Den visade att företag som 

erbjöd optionsprogram där anställda inte behövde betala någon optionspremie, drabbades av 

en resultatminskning på 1,5 % p.g.a. IFRS 2 (Bergström, J. Dahlman, P. & Nilsson, S. 2004).

 

Ett annat problem med optionsprogram är att de inte alltid uppfyller sitt egentliga syfte, d.v.s. 

att motivera personalen att arbeta effektivt, samt bidra till att behålla viktiga nyckelpersoner 

för att kunna uppnå ett eftersträvat resultat. I praktiken har det visats sig att vinster har 

kvitterats ut oberoende av huruvida företaget har klarat sig bra eller ej. Optionernas uppgift 

om uppmuntran och belöning blir då missvisande (Arhippainen, M. 2003).  Kritik har även 

riktats mot IFRS 2, gällande begränsade samt tvetydiga riktlinjer för hur värdering till verkligt 

värde av optionsprogram skall utföras och vilka modeller som skall användas. Black & 

Scholes är en värderingsmodell som nämns som godtagbar i den nya standarden. Modellen 

innebär att aktuariella antaganden måste ske, vilka kan vara godtyckliga och subjektiva 

(Schön, S. 2004).  

 

Kostnadsföring av optionsprogram har varit ett hett ämne, framförallt i USA som trots stort 

motstånd ska tillämpa dessa regler, precis som EU, vid årsskiftet 2006. Många tror att vi 

kommer att ha en standard i framtiden som ingen tillämpar, då alla personaloptionsprogram 

kommer att upphöra (Rundfelt, R. 2004). Vi har därför valt att fokusera oss på huruvida 

svenska börsnoterade företag tenderar till att överge optionsprogram p.g.a. kostnadsföringen 
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eller ej. Då diskussionen kretsat runt att företagens resultat påverkas negativt, vill vi 

undersöka om företagen själva anser att den teorin stämmer med verkligheten. 

 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka effekter införandet av IFRS 2 har på resultat, eget 

kapital, soliditet och räntabilitet för svenska börsnoterade bolag som har aktiva 

optionsprogram. Syftet är vidare att undersöka börsnoterade bolags attityd till IFRS 2 samt 

om det finns tendenser att frångå optionsprogram som ersättningsform p.g.a. de ändrade 

redovisningsreglerna. Vi vill även ta reda på hur revisorer ser på IFRS 2. 

 

1.4 Avgränsningar 
Vår studie kommer bara att omfatta börsnoterade svenska bolag av den enkla anledningen att 

det, i Sverige, bara är dessa bolag som i sin koncernredovisning berörs av det nya regelverket 

IAS/IFRS. 

 

Inom IFRS 2 avgränsar vi oss till att undersöka optionsprogram och inte aktierelaterade 

ersättningar för t.ex. varor och tjänster. En vidare avgränsning sker inom optionsprogram där 

vi fokuserar på de egetkapitalreglerade och kontantreglerade programmen och därmed inte 

sådana program som regleras med antingen aktier eller kontanter som t.ex. 

konvertibelbaserade program. 

 

Optionsprogrammens inverkan på aktiekursen kommer inte att analyseras. Inte heller kommer 

optionsprogrammens konsekvenser för de anställda som berörs av dem att tas upp. Vi 

fokuserar istället på företags och revisionsbyråers syn på IFRS 2 och optionsprogram.  

 

Slutligen undersöker vi om det finns tendenser att frångå optionsprogram och konstaterar 

vilka alternativa ersättningsformer som existerar. Vi går däremot inte djupare in på vad de 

alternativa ersättningsformerna innebär. 
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2. METOD 
I detta kapitel beskrivs hur vi gått tillväga för att uppfylla uppsatsens syfte. Kapitlet 

presenterar den metod vi använt oss av samt en löpande kritisk granskning av metodvalet. 

 

2.1 Induktiv respektive deduktiv datainsamling 
För att producera kunskap finns i princip två olika tillvägagångssätt, deduktion och induktion. 

Med hjälp av den deduktiva strategin går man ”från teori till empiri”. Det innebär att man 

först genom studier av tidigare teorier skaffar sig förväntningar om ett fenomen och därefter 

går ut och samlar in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. 

Med den induktiva strategin går man istället ”från empiri till teori”. Då går forskaren ut utan 

förväntningar och samlar in information som sammanställs och systematiseras. Detta bidrar 

till att nya teorier skapas. Målet med den induktiva strategin är att ingenting ska begränsa 

vilken information som samlas in. (Jacobsen, D.I. 2002, s 34). Vi har i vårt uppsatsskrivande 

använt oss av den deduktiva strategin då vi börjat med att studera artiklar som behandlar IFRS 

2 och dess konsekvenser för företag. Detta har bidragit till att vi skaffat oss förväntningar om 

hur företag anpassar sig till IFRS 2. Nackdelen med denna metod är att den är subjektiv och 

kan leda till att viktig information förbises. Trots det valde vi att använda oss av deduktion 

eftersom det skulle ha varit svårt att utforma relevanta enkät- och intervjufrågor vid 

användandet av induktion. Dessutom avsåg vi begränsa informationsinsamlingen för att kunna 

hitta relevanta svar på problemformulering och på så sätt lättare uppfylla uppsatsens syfte.   

 

2.2 Undersökningsmetod 
Vid val av undersökningsmetod kan man antingen arbeta enligt kvalitativ eller kvantitativ 

ansats. Den generella skillnaden mellan ansatserna är att man genom den kvantitativa vill hitta 

orsakssamband medan man genom den kvalitativa söker en djupare förståelse.  

 

Med den kvantitativa metoden strävar man efter att mäta samma egenskaper hos alla 

undersökningsobjekt, vilket enklast görs genom frågeformulär med givna svarsalternativ. 

Denna metod förutsätter att undersökningsobjekten kan pressa in sin uppfattning i fasta 

svarsalternativ, i förväg bestämda av undersökaren. Det förutsätter i sin tur att forskaren har 

samlat tillräcklig kunskap om fenomenet som ska undersökas och att själva fenomenet är 

möjligt att strukturera upp med givna svarsalternativ (Jacobsen, D.I. 2002, s 39). Man får på 

så sätt lite och detaljfattig information från många och man är intresserad av att generalisera 
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och jämföra resultaten så att samband mellan orsak och verkan identifieras. Nackdelen med 

kvantitativa undersökningar är att man ofta får ett stort bortfall, vilket kan leda till att 

resultaten inte blir statistiskt säkerställda. Andra begränsningar med denna metod är att man 

inte kan veta säkert att det är rätt person med tillräcklig kunskap inom området som svarar på 

enkäten eller om personen ljuger, vilket leder till en låg kontroll av resultaten.  

 

Kvalitativa metoder kännetecknas av intervjuer av olika slag t.ex. informell intervju, styrd 

intervju, telefonintervju och gruppintervju. Forskaren vill här förstå intervjupersonen och sätta 

sig in dennes situation. Den kvalitativa forskningsintervjun är inte strukturerad utan intervjun 

genomförs runt ett visst tema och frågorna anpassas efter de svar man får. Datainsamlingen 

anpassas på så sätt till den verklighet som forskningsobjektet befinner sig i och hög flexibilitet 

uppnås (Jacobsen, D.I. 2002, s 40). Från resultat av kvalitativa metoder går inte att dra 

statistiska slutsatser. Materialet blir ofta tidskrävande att bearbeta och svaren svårare att 

analysera och sammanställa eftersom intervjupersonerna får svara helt fritt. Däremot uppnår 

man hög kontroll i och med att man kontrollerar hela intervjusituationen; man ser att det är 

rätt person som besvarar frågorna och man får chans att omformulera frågan vid eventuella 

missförstånd. 

 

Vi använder oss främst av den kvantitativa metoden då vi har en tydlig frågeställning som 

syftar till att mäta samma egenskaper hos undersökningsobjekten. Detta görs genom att 

enkäter skickas via e-post till 275 börsnoterade företag. Då vi anser att den kvantitativa 

metoden inte räcker till för att fullständigt få klarhet inom ämnesområdet har vi även valt att 

gå in mer på djupet och utfört ämnesorienterade intervjuer. D.v.s. då två personer talar om ett 

ämne som är av intresse för dem båda (Kvale S. 1997, s 34), med två utvalda företag samt två 

revisorer. Vi önskar därmed uppnå en hög intern giltighet så att samband mellan regelverk, 

åsikter och agerande framträder. Samtidigt vill vi hitta orsak-verkan-samband och 

generalisera beteenden som förekommer bland företagen varför den kvantitativa delen syftar 

till att säkerställa den externa giltigheten (Jacobsen, D.I. 2002, s 147). 

 

2.3 Fallstudie 
Vi kommer, som tidigare nämnts, att använda oss av fallstudier som komplement till vår 

kvantitativa undersökning. Avsikten är att studera processen på nära håll för att få en djupare 

förståelse för de handlingsmönster som urskiljs vid enkätundersökningen. Med en fallstudie 
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menas en undersökning som endast omfattar en eller ett fåtal undersökningsenheter vilka 

studeras mer detaljerat och i flera dimensioner (Lundahl och Skärvad, 1992, s 151). Vid en 

fallstudie finns enligt Lundahl och Skärvad följande arbetssteg; datainsamling i syfte att 

studera det studerade fenomenet, beskrivning av det studerade fenomenet, tolkning av det 

studerade fenomenet med utgångspunkt från respondentens erfarenheter och åsikter samt 

slutligen sökande efter mönster i det studerade fenomenet. Fallstudien är en bra metod för att 

studera komplexa situationer. Viktigt att tänka på vid fallstudier är dock att avgränsa sig till 

de aspekter som är relevanta med hänsyn till undersökningens syfte och teoretiska 

utgångspunkter så att man inte ”går vilse” i komplexiteten. 

 

2.4 Urval 
Vid enkätutskick har vi valt att använda oss av hela populationen, d.v.s. alla bolag som är 

noterade på Stockholmsbörsen, med undantag av de bolag vars e-postadress varken funnits 

tillgänglig på Ekonominyheternas hemsida eller på respektive bolags hemsida. Detta 

resulterade i ett utskick på 275 enkäter. Vi räknade med en svarsfrekvens på ca 20 procent 

vilket också besannades då femtiosex företag besvarade enkäten. 

 

Vid fallstudierna har vi använt oss av vad Andersen (1998, s 130) kallar multipla fallstudier, 

vilka kännetecknas av att flera enheter ingår i studien samt att de utförs på olika ställen under 

olika betingelser. Urvalet av företag har gjorts ur en population bestående av bolag som är 

noterade på Stockholmsbörsen och som i dagsläget har aktiva optionsprogram som ska 

redovisas enligt IFRS 2. Urvalet har i ett första steg gjorts med hänsyn tagen till hur 

lättillgängliga bolagens årsredovisningar varit d.v.s. de företag vars årsredovisningar kommit 

oss tillhanda först har kontaktats efter det att vi försäkrat oss om att företagen ifråga har aktiva 

optionsprogram. Enligt Denscombe benämns denna urvalsmetod tillfällighetsurval, och 

bygger på forskarens bekvämlighet, ”första bästa som finns till hands” (Denscombe, M. 2000, 

s 24). Sedan har flera av de kontaktade företagen inte haft möjlighet att bistå oss varav 

ytterligare urval gjorts. Vi har dock sett till att välja fallföretag representerade från olika 

branscher men är medvetna om att hög risk föreligger för ett snett urval p.g.a. urvalsmetod. 

 

När det gäller revisionsbyråer har vi tagit kontakt med KPMG och Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers där det finns personer som är väl insatta i ämnesområdet. När det 

gäller studierna av årsredovisningarna, har dessa endast skett för de två företag vi intervjuat. 
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2.5 Datainsamlingsmetoder 
Man brukar vanligtvis skilja på två olika typer av källor: 

 

1. Primärkälla – då forskaren själv samlar in material 

2. Sekundärkälla – av andra insamlade material 

 

Använda sekundärkällor är redovisningslitteratur, tidnings- och forskningsartiklar, regelverket 

IFRS/IAS, kandidat- och magisteruppsatser samt årsredovisningar. Primärkällorna består av 

besvarade enkätformulär och intervjuer med företag och revisorer. 

 

Arbetet kan delas upp i fyra delmoment; research och litteraturstudier, enkätundersökning, 

intervjuer samt studier av årsredovisningar. Vår önskan är att dessa fyra metoder ska kunna 

bidra till att syftet med uppsatsen uppfylls.  

 

2.5.1 Litteraturstudier och research 
En självklar start var att börja söka litteratur för att utförligt kunna sätta oss in i ämnet. 

Tidigare uppsatser inom området studerades för att få en uppfattning om hur man lägger upp 

en vetenskaplig undersökning samt för att inhämta information om relevant litteratur. 

Aktuella böcker har lånats från biblioteket på Södertörns Högskola och Stockholms 

stadsbibliotek medan artiklar har inhämtats från redovisningstidskrifter som Balans och 

Affärsdata samt olika databaser som finns tillgängliga för studenter vid Södertörns Högskola, 

t.ex. artikelsök och business source elit. IFRS 2 har studerats i IFRS/IAS 2005 samt på Ernst 

& Youngs hemsida där en guide till detta regelverk hittats. 

 

2.5.2 Enkätundersökning 
Enkäten består av ett frågeformulär på 20 frågor (se bilaga 1) angående företagens innehav av 

optionsprogram och deras attityd till kostnadsföring av optionsprogram. Antalet frågor som 

varje företag besvarar beror på om företaget har optionsprogram eller inte. Vi skiljer på tre 

grupper;  

 

1. Företag som har aktiva optionsprogram 

2. Företag som har haft optionsprogram 

3. Företag som aldrig haft optionsprogram 
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Samtliga företag får frågan om dem tycker att införandet av IFRS 2 bidrar till en mer 

rättvisande bild av ett företags ekonomiska ställning, men sedan skiljer sig frågorna beroende 

på företagsgrupp. Första gruppen, företag som har optionsprogram, förhörs om vilken typ av 

optionsprogram de har, hur de kostnadsfört detta program tidigare, om de kan se effekter på 

resultat och nyckeltal i och med införandet av IFRS 2. Vidare förfrågas dem om dem tror att 

de kommer överge optionsprogram som incitament i framtiden och i så fall varför, hur 

optionerna värderas samt hur deras attityd är till kostnadsföring av optionsprogram. Andra 

gruppen, företag som haft optionsprogram tidigare men som frångått detta, förfrågas om 

vilken typ av optionsprogram de hade, varför de valt att frångå, samt om de använder sig av 

någon annan typ av incitament i dagsläget. Till den tredje gruppen, företag som aldrig använt 

sig av optionsprogram, ställs bara tilläggsfrågan om dem har någon annan typ av 

incitamentsprogram istället. Vi räknade med en svarsfrekvens på 20 procent, vilket även blev 

utfallet då femtiosex av de 275 företagen besvarade enkäten. 

 

2.5.3 Intervjuer 
För att få en djupare förståelse för svaren i enkätundersökningen utfördes följande intervjuer 

med redovisningsansvariga på företag samt revisorer: 

• 23/11 kl 13:00 besöksintervju med Leif A Johansson, Technical Accounting Director 

på AstraZeneca. 

• 25/11 intervju via e-post med Pontus Hult som arbetar inom Group Accounting på 

SEB 

• 6/12 kl 13:00 besöksintervju med Claes Janzon, auktoriserad revisor och specialiserad 

i redovisningsfrågor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

• 8/12 kl 10:00 telefonintervju med Karin Uebel, redovisningsspecialist på avdelningen 

Kvalificerad Redovisning på KPMG. Till sin hjälp hade hon Magnus Lidén, 

värderingsspecialist på Corporate Finance. 

 

Vi har i den mån det har varit möjligt utfört besöksintervjuer, men p.g.a. tidsbrist både från 

företagen och från vår sida har även intervjuerna skett över telefon och via e-post.  
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2.5.4 Studier av årsredovisningar 
Med syfte att undersöka vilka effekter som införandet av IFRS 2 har på de intervjuade 

företagens resultat, eget kapital, räntabilitet och soliditet studerades deras årsredovisningar. 

Årsredovisningarna beställdes via en tjänst på ekonominyheternas hemsida.  

 

2.6 Tillvägagångssätt 
Studien påbörjades egentligen redan på teorikursen höstterminen 2005 i form av 

redovisningsföreläsningar av Bengt Lindström och Göran Johansson samt metodföreläsningar 

av diverse lärare på Södertörns Högskola. Vi vill inte påstå att problemformuleringen var 

solklar från början utan den har präglats av många svängningar. Det vi hela tiden var säkra på 

var att vi ville undersöka något område inom redovisning som varit omdebatterat och som 

inneburit förändringar för företag. Enligt Ejvegård (1993) går problemformuleringen som i en 

spiral och utvecklas successivt genom hårt arbete. Denna beskrivning stämmer bra in på hur 

vi upplevt vår start av uppsatsskrivandet. När väl problemformuleringen var kartlagd och 

syftet med vår uppsats fastställt påbörjades skrivandet parallellt med ett fortsatt 

informationssökande. Enkätens frågor sammanställdes för att skickas ut till alla börsnoterade 

företag varefter företag och revisorer började kontaktas i syfte att boka intervjuer. Valet av 

intervjuobjekt föll slutligen på AstraZeneca och SEB samt revisionsbolagen Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers och KPMG. Intervjuerna genomfördes genom besöksintervju, 

telefonintervju eller e-post beroende på vad som lämpade sig bäst. När enkätsvaren inkommit 

sammanställdes datan med hjälp av statistikprogrammet SPSS och därefter studerades 

årsredovisningarna av de företag som intervjuats. 

 

2.7 Reliabilitet och Validitet 
En uppdelning kan göras mellan intern och extern validitet. Intern validitet handlar om att 

man undersöker det man verkligen avser att undersöka (Jacobsen D.I 2002, s 21). Det är 

därför väldigt viktigt att enkät- och intervjufrågor utformas i enlighet med uppsatsens syfte så 

att man verkligen mäter det man avser att mäta. Det kan faktiskt hända att man mäter 

någonting bara för att det är möjligt, trots att man från början hade tänkt undersöka någonting 

annat. Både intervjufrågorna och enkätfrågorna utformades helt i enlighet med uppsatsens 

syfte. En annan faktor för den interna validiteten är att rätt personer besvarar frågorna och att 

de ger korrekt information. Inför våra intervjuer med företagen har vi försökt hitta de 

redovisningsansvariga som varit mest kunniga inom området och de revisorer vi intervjuat har 
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varit experter på IFRS. Vi anser därför att rätt personer besvarat frågorna. Vi bedömer även 

den information de lämnat sanningsenlig. När det gäller enkäten har vi inte kunnat kontrollera 

i lika stor utsträckning huruvida rätt person med rätt kompetens besvarade enkätfrågorna 

vilket bidrar till en viss osäkerhet när det gäller slutsatsernas interna validitet. Vi skrev dock 

både i ämnesfältet och i själva meddelandet att enkäten skulle vidarebefordras till någon 

ekonomiansvarig eller ledande befattningshavare inom företaget. Dessutom kunde vi i de 

flesta fall verifiera att rätt person inom företaget besvarat frågorna då yrkestiteln oftast angavs 

i deras svar.  

 

Extern validitet handlar om hur/att/till vilken grad slutsatserna från en undersökning kan 

generaliseras (Jacobsen D.I. 2002, s 266). Vi vill ta reda på vilka effekter IFRS 2 har på 

resultat, eget kapital, soliditet och räntabilitet. Genom att skicka ut enkäter till alla 

börsnoterade företag ämnar vi undersöka företagens syn på förändringen av resultatmått och 

nyckeltal. Det är dock svårt att säga hur allmängiltigt svaret är i enkäterna då bortfallet är 

stort. Inte heller intervjuerna är generaliserbara då de endast gjorts med ett fåtal företag och 

det finns risk för sneda urval. Intervjuernas syfte var ju istället att bilda en djupare förståelse. 

 

Med reliabilitet menas graden av tillförlitlighet hos en mätning. Enligt Rosengren & 

Arvidsson (2002, s 198) måste man alltid räkna med vissa slumpmässiga störningar i en 

mätning vilket leder till större eller mindre slumpmässigt betingade mätfel. Det är dessa som 

bestämmer en mätnings reliabilitet. För att undvika fel och ofullständighet i våra enkätfrågor 

har dessa skickats via e-post till vår handledare som lämnat synpunkter på dem. 

Respondenterna har sedan fått god tid på sig att fylla i enkäterna innan de returnerats. När det 

gäller besöksintervjuer har dessa spelats in på band vilket bidragit till att ingen information 

gått förlorad. Respondenterna har dessutom fått tillgång till intervjuunderlaget innan 

genomförandet av intervjuerna och har på så sätt fått tid att tänka igenom sina svar. Vi anser 

därför att vi på bästa sätt undvikit slumpmässiga fel och ökat tillförlitligheten i resultatet. 

 

En fortsatt diskussion angående studiens validitet och reliabilitet återfinns i kapitel 5 i 

samband med en kritisk granskning av uppsatsen. 
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2.8 Tidigare Forskning 
Det finns ett flertal uppsatser som berör ämnet optionsprogram samt IFRS 2. Vi har hittat två 

uppsatser som har en problemformulering som liknar vår; en från Ekonomihögskolan vid 

Lund Universitet och en från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. 

 

Lasse Dessborn, Cecilia Nordenadler och Elisabeth Änghede skrev vårterminen 2005, en 

kandidatuppsats på Ekonomihögskolan vid Lund Universitet. Uppsatsen hette 

”Kostnadsföring av optionsprogram – effekterna av IFRS 2 på svenska börsnoterade företag”. 

Deras syfte var att utreda de effekter och konsekvenser som IFRS 2 ger upphov till i svenska 

börsnoterade företag, samt vilka aspekter som måste beaktas vid implementeringen. Resultatet 

de kom fram till var att företagen inte alltid tog de mest optimala besluten p.g.a. att företagen 

upplevde standarden alltför komplicerad. Ännu en slutsats de kom fram till var att det fanns 

en hel del problem gällande värdering av optionsprogram, vilket kunde medföra att företagen 

gjorde oavsiktliga misstag , vilket bidrog till att tillförlitligheten försämrades. Avslutningsvis 

konstaterade dem att jämförbarheten ökade i och med kostnadsföringen av optionsprogram. 

 

Johanna Bergström och Petra Dahlman skrev,  vårterminen 2003 på Handelshögskolan vid 

Umeå Universitet, en magisteruppsats som hade titeln: ”Kostnadsföring av optionsprogram – 

en studie av dess lämplighet och konsekvenser”.  Det här är en uppsats som skrevs innan 

IFRS 2 hade trätt i kraft. Uppsatsen syfte var att visa i vilken utsträckning IASB:s 

rekommendation skulle ha påverkat Sveriges största företags redovisade resultat om de hade 

tillämpat rekommendationen vid upprättandet av årsbokslutet för år 2002. De undersökte även 

om, och i så fall hur, de mått som aktieägare använder sig av för att bedöma företagets 

ekonomiska ställning förändras. Resultatet de uppnådde, var att företagens resultat inte 

påverkades i någon stor procentuell utsträckning, men att kostnaderna ändå kunde ha en stor 

betydelse monetärt sett. Avslutningsvis drog de den slutsatsen att värderingsmåtten 

påverkades i olika hög grad,  och att aktieägare som använder mått som påverkas mycket 

skulle se en förändring, medan de som använder mått som knappt påverkas alls kanske inte 

ens skulle märka av kostnadsföringen. 
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3. TEORI 
Följande kapitel avser att ge läsaren en inblick kring redovisningens syfte och att ge läsaren 

en förståelse för vad optioner är samt olika typer av optionsprogram. En förklaring av 

agentteorin följer sedan och därefter en definition av kostnad.  Vidare är syftet att läsaren ska 

få en förståelse för IFRS 2 och vad de nya redovisningsreglerna innebär för redovisningen. 

Kapitlet avslutas med en internationell debatt. 

 

3.1 Syftet med redovisning och dess bakgrund 
Den dubbla bokföringen tros ha sin början för 500 år sedan i Italien och är grundmodellen för 

redovisning. Den grundläggande modellen bestod av en balansräkning, vars ena sida visade 

de tillgångar ett företag hade och andra sidan hur dessa hade finansierats, uppdelat på 

verksamhetens skulder och eget kapital (Thorell, P.2003, s 32). Långt senare i historien, vid 

kapitalismens genombrott, blev det en kombination av kapitalinsamling och vinstintresse, 

vilket medförde att redovisningens värderingsproblem började. Resultatberäkningen kom i 

fokus då bolagsformen startade. Värderingsproblemet uppstod då investerarna ville ha en del 

av företagsvinsten i form av avkastning och man var tvungen att räkna ut den utan att det 

skulle drabba företaget på ett negativt ekonomiskt sätt. Problemet med redovisningsvärdering 

är att det oftast berör företag som förmodas existera långt fram i framtiden, och att då beräkna 

fram ett exakt resultat är omöjligt då tillgångarnas värde beror på framtida förväntningar. Det 

är svårt att i nutid ta fram en rättvisande periodrapport då man måste kunna uppskatta vad 

historiska händelser kan ha för nytta i framtiden. 

 

Idag är det extremt viktigt att ta fram periodresultat för företag och att periodiseringen blir 

rättvist utformad då företag måste ta hänsyn till utdelningsbeslut, beskattning samt styrning av 

företaget (Artsberg, K. 2005, s 13-15). En definition av redovisning är följande: 

”Registrering och rapportering av värdet av företagets resurser och deras finansiering samt 

de händelser som förändrar dessa bl.a. så att utbytet av erhållna prestationer i relation till 

insatta resurser framkommer”.  Redovisningens två huvuduppgifter är att ge en del av den 

information som ligger till grund för verksamhetens styrning och att ge externa intressenter 

information om företaget, då det för intressenternas del är intressant att kunna värdera skulder 

och tillgångar, och med årsredovisningens hjälp bedöma företagens framtida förmåga att 

generera en vinst (Thomasson, J.2003, s 20). 
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Enligt IFRS ska en fullständigt upprättad finansiell rapport bestå av: resultaträkning, 

balansräkning, en redovisning av förändring av eget kapital, en kassaflödesanalys samt 

fotnoter innehållande en sammanfattning av redovisningsprinciper och andra förklarande 

noter (IFRS/IAS, 2005, s 13).

 

3.2 Vad är en option? 
En option är ett civilrättsligt avtal mellan utfärdaren och innehavaren av optionen. Detta avtal 

innebär att den som erbjuder optionen förpliktar sig, vanligtvis mot viss ersättning, d.v.s. en 

premie, att överlåta en tillgång till den som fått erbjudandet. Optionsinnehavaren bestämmer 

själv om han/hon ska fullgöra förpliktelsen eller inte. Att handla med optioner innebär köp 

och försäljning av rätten till aktier När det gäller optionsprogram till anställda består den 

underliggande tillgången av aktier från företaget man arbetar inom (Smitt, R.2002, s 42-43). 

Optioner som erbjuds till anställda i ett företag är aktierelaterade ersättningar.  

 

Två olika kategorier av optioner inom optionshandeln går att urskilja: 

- Säljoption: En option som ger innehavaren rätten att sälja aktier ett visst datum och till 

ett visst pris. 

- Köpoption: En option som ger innehavaren rätten att köpa aktier fram till eller vid ett 

visst datum och till ett visst pris. 

 

Uppsatsen behandlar inte säljoptioner eftersom de inte ingår i optionsprogram. Säljoptioner 

tjänar man endast på om aktien faller och det skulle i så fall betyda att den anställda tror att 

företagets aktiekurs kommer att försämras. Det betyder att om företag skulle erbjuda 

säljoptioner, skulle det innebära att företaget inte skulle tro på sin egen framtid.   

 

Det finns olika regler när det kommer till inlösen, beroende på om optionerna klassificeras 

som europeiska eller amerikanska. De amerikanska optionerna skiljer sig från de europeiska 

genom att de kan lösas in under hela löptiden, medan europeiska optioner endast kan lösas in 

på förfallodagen (Lindström, B.2005).
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3.3 Optionsprogram 

Idag betraktas anställda vara en av de viktigaste resurserna inom ett företag. För att motivera, 

rekrytera samt behålla kompetenta medarbetare erbjuder företag därför optionsprogram, gratis 

eller till ett rabatterat pris. En option har en löptid, vilken börjar när optionsprogrammet 

startar och fortgår tills dess att optionsinnehavaren inte har möjlighet att teckna sig för aktier. 

Optionsprogram skiljer sig åt från övrig optionshandel på följande sätt: 

 
- Utfärdaren av optionerna är oftast arbetsgivaren.  

- Utfärdaren har inte som första intresse att göra vinst på själva utfärdandet som sådant. 

- Premien är ofta subventionerad av arbetsgivaren. 

- Optionsprogrammen anpassas efter olika grupper av anställda. Nyckelpersoner inom 

ett företag erbjuds ofta en större del optioner än vad de övriga anställda erbjuds. 

Optionsvillkoren kan också skilja sig åt för de anställda när det gäller t.ex. lösenpris 

och löptid (Smitt, R.2002, s 45). 
 

3.4 Olika typer av optionsprogram 
Följande optionstyper , samt även kombinationen av dessa, erbjuds ofta till anställda; 

 

• Köpoptioner: Innebär att den anställda köper eller tilldelas rätten till att få köpa aktier 

vid ett visst datum, till ett visst pris (Lindström, B.2005).  Den anställda förväntar sig 

att företagets aktie ska öka i värde så att han/hon kan göra en vinst. Att köpa en option 

istället för att direkt köpa aktier är mindre kapitalkrävande och avkastningen på 

investerat kapital kan bli högre. Om aktien ökar i värde uppstår det nämligen en 

hävstångseffekt. Motsatsen kan även ske, d.v.s. att aktien minskar i värde eller aldrig 

uppnår lösenkursen. Sker detta löser den anställda inte in sin rätt och utfärdaren gör 

därmed en vinst motsvarande premien (Smitt, R.2002, s 43). Om personalen däremot 

utnyttjar sin rätt till att köpa, får företaget köpa tillbaka max 10 procent av sina egna 

aktier åt gången på börsen (vilket inte var möjligt före år 2000). De ekonomiska 

konsekvenserna för företag är följande: tar de ut premier av de anställda för optionerna 

så ökar eget kapital. Men om personalen utnyttjar sin rätt att köpa aktier måste 

företaget köpa tillbaka sina aktier, vilket resulterar i ett utflöde av eget kapital. 

(Lindström, B.2005). 
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• Teckningsoptioner: Dessa tecknas för att ge rättigheten till att köpa aktier i en 

framtida nyemission till ett visst pris. Teckningsoptionen emitteras i kombination med 

ett avskiljbart skuldebrev vilket oftast är på ett lågt belopp med en kort löptid. Det 

innebär att beloppet återbetalas en kort tid efter emissionen (Guide till IFRS 2, 2002, s 

4). Innehavaren av teckningsoptioner kan kräva att bolaget ökar sitt aktiekapital vilket 

leder till en utspädningseffekt för de gamla aktieägarna (Hansson, E.2001, s 25). Om 

den anställde erhållit teckningsoptionen till ett pris som understiger verkligt värde ska 

förmånen kostnadsföras linjärt över intjänandeperioden. Om däremot den anställde 

betalar verkligt värde/marknadsvärdet för optionen uppkommer ingen förmån vilket 

resulterar i att inte någon kostnad uppstår (Guide till IFRS 2, 2002, s 4). 

 

• Syntetiska optioner: Denna typ av option var mer vanlig förr. Det är inte en riktig 

option där aktier kan förvärvas vid en viss framtida tidpunkt utan istället får den 

anställde en kontant ersättning som styrs av börskursen. Optionsinnehavaren får då 

mellanskillnaden av lösenkursen på optionen och företagets aktiekurs. För den 

anställde som erhållit optionen innebär ersättningen egentligen samma sak som att på 

lösendagen istället köpa aktier för lösenpriset och sedan sälja dem till ett pris 

motsvarande aktiens dagsnotering. Om priset på optionen är lägre än marknadsvärdet 

på lösendagen resulterar det till att mellanskillnaden blir en skattepliktig förmån för 

den anställde (Weng, H.2003, s 20). För företagets del betyder det att verkliga värdet 

periodiseras ut över intjänandetidpunkten och belastas som en personalkostnad i 

resultaträkningen. Motsvarande belopp redovisas som en avsättning i balansräkningen 

(Guide till IFRS 2, 2002, s 9). 

 
• Personaloptioner: En personaloption kan antingen vara en köpoption eller en 

teckningsoption. Det är en skattemässig klassificering och kan ses som en förtäckt lön. 

En anställd har rätt att i framtiden förvärva aktier i företaget till ett förutbestämt pris 

(Guide till IFRS 2, 2002, s 4). Dessa optioner är knutna till anställningen och kan inte 

överlåtas. På så sätt skapar företaget ett incitament för de anställda att stanna inom 

företaget. En fördel för de anställda med personaloptioner är att de beskattas vid 

utnyttjandetidpunkten till skillnad från de andra optionerna som betraktas som 

värdepapper och beskattas vid förvärvstidpunkten om premien understiger 

marknadsvärdet. Personaloptioner beskattas som inkomst av tjänst och företaget måste 

även betala sociala avgifter. De sociala avgifterna gäller endast för svenska 

 27 
 



personaloptioner. Värdet av optionerna ska beräknas till marknadsvärde, dock med 

avdrag om den anställde har betalat för optionen. Personaloptioner är vanligast bland 

viktiga nyckelpersoner som är högt uppsatta och förväntas stanna inom företaget i 

några år framåt (Lindström, B.2005).  

 

Tabell 1 

Typ av 
instrument 

Medför 
kostnad 
för 
företaget 

Gör de 
anställda 
till 
ägare? 

Är eget 
kapital 
reglerade? 

Är 
kontantreglerade? 

Hög initial 
kapitalinsats 
för de 
anställda 

Köpoption Ja Ja Ja Nej Nej 
Teckningsoption Ja Ja Ja Nej Nej 
Syntetisk option Ja Nej Nej Ja Nej 
Personaloption Ja Ja Ja Nej Nej 

 

3.5 Agentteorin  
Agentteorin uppstod på 1970–talet och är en deskriptiv teori med ett deduktivt angreppssätt. 

Den växte fram p.g.a. uppmärksamheten runt redovisningens politiska natur (Artsberg, 

K.2005, s 83). Den utvecklades av Michael Jensen och William Meckling i deras artikel 

Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. 

Agentteorin handlar om att två eller fler parter har en överenskommelse om ett visst uppdrag. 

Det är en relation mellan uppdragsgivare/aktieägare och uppdragstagare/agent. Teorin utgår 

från att aktörerna är rationella och nyttomaximerande vilket medför att det skapas konflikter. 

Agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av uppdragsgivaren genom att framstå som mer 

duglig än vad han egentligen är, samt undanstyra ansvaret för dåliga affärer som utförts. 

Teorin handlar inte enbart om redovisningsskyldighet utan även om direkta ekonomiska 

konsekvenser för agenten. Med det menas att agenten antas välja en redovisningsmetod som 

bidrar till en högre vinst om det är så att han/hon har en ersättning som är kopplad till 

vinstnivån vilket är fallet vid optioner. Det finns två olika kostnader för en uppdragsgivare då 

uppdrag överlåtes till en agent. För det första mister uppdragsgivaren kontroll på vad som 

försiggår i firman. För att upprätthålla kontroll över firmans redovisning kan en revisor anlitas 

som bevakar uppdragsgivarens intressen. Detta sker enligt teorin så länge den ekonomiska 

nyttan överstiger kostnaden för revisionsarvodet. Den andra kostnaden uppkommer då 

uppdragsgivaren vill försäkra sig om att agenten kommer att göra sitt bästa för att tillgodose 

uppdragsgivarens intressen. Genom att erbjuda ersättningar, t.ex. aktierelaterade ersättningar 

som optionsprogram, kan uppdragsgivaren få agenten att känna sig mer som uppdragsgivare, 
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aktieägare och därmed mer delaktig i firman. Det medför att han/hon blir motiverad till ett 

effektivt arbete då det även gagnar hans/hennes egna intressen (Artsberg, K.2005, s 84). 

Företag försöker förhindra den intressekonflikt som kan uppstå mellan uppdragsgivaren 

(aktieägarna) och uppdragstagaren (anställda, vd: n) genom att erbjuda optioner. På så sätt 

framkallas ett värdeskapande som får uppdragsgivaren samt uppdragstagaren att sträva mot 

samma mål (Weng, H.2003, s 1).  

 

3.6 Definition av kostnad enligt IAS/IFRS 
Då optionsprogram ska börja kostnadsföras, är det viktigt att förstå hur IAS/IFRS definierar 

en kostnad. Enligt IAS/IFRS är omfattningen av definitionen på kostnad såväl förluster samt 

sådana kostnader som uppkommer i ett företags normala verksamhet. De senare kan vara 

kostnader för sålda varor, löner och avskrivningar och innebär oftast ett utflöde eller 

värdeminskning av tillgångar som likvida medel, varulager, maskiner, inventarier och 

fastigheter. Förluster kan däremot vara övriga poster som stämmer överens med definitionen 

av kostnad men som inte är normalt förekommande i verksamheten t.ex. avyttring av 

anläggningstillgångar eller naturkatastrofer. Orealiserade förluster, såsom kursstegring av en 

valuta i vilken företaget har ett utestående lån, är också en kostnad. Förluster redovisas oftast 

separat i resultaträkningen (IFRS/IAS, 2005, s 22).  Personalkostnader uppstår då arbetet den 

anställde kopplas till utförts. Ett företag kan kompensera sina anställda på många olika sätt; 

genom kontant utbetalning direkt, vilket minskar tillgångarna, utbetalning av kontanter vid 

senare tillfälle, vilket leder till en skuld, eller genom att emittera aktier, vilket leder till ökat 

aktiekapital. Det totala kapitalet och resultatet påverkas när kostnaden uppkommer (Dessborn, 

L.2005, s 29). 

 

3.7 IFRS 2 
IFRS 2 ska gälla alla europeiska företag som har aktier eller skuldebrev noterade på reglerade 

marknader. Svenska sådana är aktietorget, NGM (Nordic Growth Market) och 

Stockholmsbörsen (Guide till IFRS 2, 2002, s 2). Tanken med de nya internationella 

redovisningsstandarderna är att informationen om börsbolagens ställning ska öka. Bolagen 

kommer att lämna fler detaljupplysningar än tidigare. Syftet med IFRS 2 är att investerare och 

analytiker utifrån den finansiella rapporten ska kunna bedöma vilken inverkan aktierelaterade 

ersättningar till de anställda har på ett företags finansiella ställning, resultat och kassaflöde. 

Följande upplysningar måste lämnas: 
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• Karaktären och villkoren för optionsprogrammen, d.v.s. lösendag, lösenpris, 

förfallodag när det gäller egetkapitalinstrument som emitterats av företaget till 

anställda under perioden samt det verkliga värdet av eventuella vederlag som företaget 

erhållit från de anställda. 

• Vilka belopp som har med optionsprogram att göra samt redovisats i balans- och 

resultaträkningen. 
• Det beräknade värdet av ersättningarna.  

• Antal aktieoptioner som innehades av anställda och som förfallit under perioden. 

 
De nya redovisningsreglerna innebär att: 
 

• De aktierelaterade ersättningarna ska bokföras som en kostnad i resultaträkningen. 

• De aktierelaterade ersättningarna ska värderas till verkligt värde. 

• Från och med det att parterna har kommit överens om ersättningarna ska kostnaden 

fördelas jämt över perioden från och med grant date till vesting date. 

• Utfästelsen ska värderas efter aktiernas eller optionernas värde från den dag då 

parterna har en överenskommelse om villkoren. Optioner värderas oftast efter en 

optionsvärderingsmodell. 

 

Det finns tre olika typer av aktierelaterade ersättningar enligt IFRS 2: 

1. Betalningen sker med aktier eller andra egetkapitalinstrument. 

2. Betalningen sker med kontanter eller andra tillgångar. 

3. Aktierelaterad ersättning där betalning sker med antingen aktier eller kontanter, vilket 

vi inte kommer att behandla i denna uppsats (Guide till IFRS 2, 2002, s 3). 

 

3.8 Ersättningar reglerade med egetkapitalinstrument 
Enligt IFRS 2 ska följande krav gälla för optioner som erbjuds till anställda som betalas med 

egetkapitalinstrument. Dessa ska nu värderas till verkligt värde för att sedan upptas som en 

kostnad i resultaträkningen där dess motpost blir eget kapital i balansräkningen. Denna 

kostnad ska värderas till verkligt värde vid dagen för överenskommelsen och periodiseras 

över den anställdes intjänandeperiod. Ett exempel från Ernst & Young:s guide till IFRS 2 

förklarar kostnadsföringen på följande sätt; en option vars framräknade värde är 30 kr tilldelas 

en anställd gratis. Löptiden är på 3 år och villkoret är att den anställde måste stanna inom 
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företaget för att kunna utnyttja optionen. Företaget ska då kostnadsföra tio kronor per år under 

tre år (Guide till IFRS 2, 2002, s 4). 

 

Som tidigare nämnts finns ofta krav på att den anställde måste fortsätta sin anställning ett visst 

antal år för att kunna utnyttja optionen. Företaget måste därför ta hänsyn till att anställda kan 

avsluta sin anställning innan optionerna har utnyttjats. Beräkningen av detta ser ut som följer: 

”Den ackumulerade kostnaden – utöver kostnaden för förväntad avgång - för anställda som 

slutat under perioden ska återföras och reducera kostnaden för optionsprogrammet”. Om den 

beräknade personalomsättningen förändras ska årets kostnad beräknas om genom en ny 

bedömning (Guide till IFRS 2, 2002, s 5). 

 

Eftersom företag inför optionsprogram för att motivera sin personal att arbeta effektivare är 

ofta optioner knutna till vissa prestationsvillkor. Villkoren kan vara att försäljningen ska öka 

med en viss procentsats eller att resultat per aktie ska överstiga en viss nivå. Företaget måste 

även vid dessa villkor, redovisa en kostnad för vad de tror att sannolikheten för att deras 

prestationsvillkor kommer att uppfyllas är. D.v.s tror företaget att försäljningen kommer att 

öka enligt de utställda villkoren och vilka kostnader det i så fall kan medföra. Optionsavtalet 

kan även vara relaterat till vissa marknadsvillkor som att börskursen en viss dag ska överstiga 

en viss nivå. Denna form av optionsavtal ska till skillnad från de andra intjäningsvillkoren inte 

påverka det slutliga kostnadsförda beloppet. Det betyder att den ackumulerade kostnaden ska 

vara oförändrad om inte villkoret uppfylls d.v.s. om börskursen inte uppnås. Om inte den 

anställde utnyttjar sin rätt att erhålla optionen p.g.a. att den är värdelös ska kostnaden som 

bokförts under optionsplanens löptid inte återföras (Guide till IFRS 2, 2002, s 7). 

 

Vid ändring av villkor i optionsavtal eller vid uppsägning blir företagens redovisning oftast 

inte kostnadsneutral p.g.a. dessa åtgärder. Vid uppsägning av optioner efter företagets önskan, 

ska optionerna behandlas som om de intjänats omedelbart. Ett kontantbelopp redovisas direkt 

mot det egna kapitalet om ersättning betalas vid uppsägningstiden. Detta gäller dock inte den 

del av betalningen som överstiger det verkliga värdet av optionen då det ska redovisas i 

resultaträkningen som en kostnad. Vid ändrade villkor utförda av företagen, t.ex. att 

lösenpriset höjs, vilket medför att optionernas värde reduceras, påverkas inte redovisningen 

utan det är det verkliga värdet vid utställandetidpunkten som gäller som kostnad i 

resultaträkningen. Sänks däremot lösenpriset innebär det att skillnaden mellan verkligt värde 

på det nya priset av optionen och verkligt värde på den ursprungliga, belastar 
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resultaträkningen under hela intjänandetiden (Guide till IFRS 2, 2002, s 8). De vanligaste 

typerna av optioner som är egetkapitalreglerade är köp-, tecknings- och personaloptioner. 

 

3.9 Ersättningar reglerade med kontanter 
Vid aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter bestäms kostnaden med hjälp av 

värdet på de underliggande egetkapitalinstrumenten. Syntetiska optioner är den vanligaste 

typen av kontantreglerade ersättningar. Då syntetiska optioner betalas med kontanter, ska 

företaget beräkna det verkliga värdet som fastställs vid tidpunkten då parterna kommit 

överens om villkoren d.v.s. vid grant-date. Det verkliga värdet periodiseras ut över 

intjänandeperioden och redovisas som en personalkostnad. Det medför att sociala avgifter på 

förmånen tillkommer (gäller endast i Sverige). Det motsvarande beloppet redovisas i 

balansräkningen som en avsättning.  Från den dagen då parterna är överens om villkoren fram 

till intjänandedagen ska varje förändring av verkligt värde periodiseras över tiden fram till 

intjänandedagen. Skulle det bli en förändring av verkligt värde innan lösendagen ska den 

belasta resultaträkningen. Skulle optionen bli värdelös sker ingen utbetalning och den 

ackumulerade resultateffekten ska återföras. 

 

Om den anställda får ett erbjudande om syntetiska optioner utan några villkor t.ex. på att han 

måste arbeta några år inom företaget innan de går att lösa in, ska det verkliga värdet på de 

syntetiska optionerna omedelbart belasta resultaträkningen som en kostnad. Är det däremot så 

att det finns villkor för att få den aktierelaterade ersättningen, ska det verkliga värdet beräknas 

vid varje rapporttillfälle. Om det verkliga värdet har förändrats ska det belasta 

resultaträkningen (Guide till IFRS 2, 2002, s 9). 
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3.10 Skillnader mellan egetkapitalreglerade- och kontantreglerade ersättningar 
Nedanstående tabell visar de skillnader som finns mellan egetkapitalreglerade- och 

kontantreglerade ersättningar: 

 

Tabell 2 

Skillnader mellan 
egetkapitalreglerade & 
kontantreglerade 
optioner. 

Hur beräknas det verkliga 
värdet? 

Vilken motpost 
blir det? 

Kan 
kostnaden 
återföras om 
optionen 
blir 
värdelös? 

Påverkas 
soliditeten? 

Egetkapitalreglerade 
ersättningar. 
 
Köpoptioner, 
Teckningsoptioner, 
Personaloptioner. 

Det verkliga värdet 
beräknas endast vid 
utställandetidpunkten. 

Motposten är 
eget kapital i 
balansräkningen. 

Nej 
kostnaden 
kan inte 
återföras. 

Nej soliditeten 
påverkas inte.  
Den påverkas 
inte om de 
anställda inte 
behövt erlägga 
en 
optionspremie 
eller om 
företaget använt 
sig av intrinsic- 
metoden. 

Kontantreglerade 
ersättningar. 
 
Syntetiska optioner. 

Kontantreglerade 
ersättningar betraktas som 
en skuld, och värderas vid 
första redovisningstillfället 
per varje balansdag. Detta 
sker fram tills skulden är 
reglerad till verkligt värde. 

Motposten är 
avsättning i 
balansräkningen. 

Ja kostnaden 
kan återföras 
om 
förmånen 
tjänats in 
men inte 
betalats ut 
p.g.a. 
lösenpriset 
överstiger 
aktiekursen. 

Ja soliditeten 
påverkas 
eftersom 
motkontot är 
avsättning i 
balansräkningen
. 

 

Eftersom att optionerna endast redovisas i koncernredovisningen kommer de aldrig med i den 

löpande bokföringen. Men om det nu hade varit så att skulle bokföringen av optionerna se ut 

på följande sätt (Lindström, B): 

 

Egetkapitalreglerade optioner:  Kontantreglerade optioner: 

Kredit: eget kapital   Kredit: Skulder 

Debet: lönekostnader   Debet: Lönekostnader 
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3.11 Värdering av optioner 
Enligt IFRS 2 är Black & Scholes en rekommenderad värderingsmodell som ett företag kan 

använda sig av. Den redovisningsmässiga hanteringen skiljer sig åt beroende på vilket 

optionsprogram som företaget har och på vilket sätt den anställda får sin ersättning. Samt 

vilka villkor som är kopplade till programmet för att den anställda ska kunna utnyttja 

optionen, där bland annat ett vanligt villkor är ett krav på fortsatt anställning (Lindström, 

B.2005). 

 

Värdering av optioner ska ske till verkligt värde vid grant-date. Val av 

optionsvärderingsmodell ska ske efter beaktande av samma faktorer som intressenter och 

specialister inom området som är oberoende av varandra skulle beakta (IFRS/IAS, 2005 s 75).  

En fördel som finns med optioner och dess värdering är den s.k. hävstångseffekten. Det är den 

procentuella skillnaden i värdeökning av en option och dess underliggande egendom d.v.s. 

ökar värdet på de underliggande aktierna så ökar värdet på optionerna procentuellt mer än vad 

aktiekursen gör. Sjunker däremot aktiekursen så bli utfallet tvärtom. Detta innebär att optioner 

är mer riskfyllda än aktier. Gemensamt för alla optionstyper är att de är beroende av en 

underliggande tillgångs framtida värde (Hansson, E.2001, s 28).  

 

3.11.1 Black & Scholes 
Detta är den vanligaste modellen för företag när det gäller värdering av optioner. Den tar 

hänsyn till följande faktorer:  

 

– Optionens löptid 

– Aktiekursen (dagens)  

– Optionens lösenpris 

– Volatiliteten (hur kraftiga svängningarna är i aktiekursen) 

– Utdelning 

– Den riskfria räntan   
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Black & Scholes grundformel (Smitt, R.2002, s 47). 

 

Tabell 3 

K = AN (d1) – Lpe – r (T-t) N (d2) 
 
S = Lpe – r (T-t) N (-d2) – AN (-d1) 
 
    In (A/LP) + (r+_2/2) (T-t) 
 
D1 = _√_T- 
 
D2 = d1-_√_T- 
 
DÄR 
K = Värdet av en europeisk köpoption 
S = Värdet av en europeisk säljoption 
 
OCH 
A = Underliggande akties marknadsvärde 
LP = Optionens lösenpris  
(T-t) = Optionens löptid (uttryckt i år) 
_ = Underliggande akties volatilitet 
r = Riskfria räntan 
N(x) = Kumulativa normalfördelningsfunktionen för variabel x, 
    d.v.s. sannolikheten för att en viss variabel kommer  
    att vara mindre än x. 
 
 

Problemet med Black & Scholes är att den är oerhört komplicerad. Den är även subjektiv i 

och med att man genom spekulation kan styra värdet av de sista tre faktorerna och kan 

därmed styra optionernas värde (Smitt, R. 2002, s 46). Då det är meningen att Black & 

Scholes ska kunna räkna fram volatiliteten, vilket bygger på framtida prisrörligheter, innebär 

det att volatiliteten blir svår att uppskatta. Vid framräknandet av volatiliteten tar Black & 

Scholes då hänsyn till aktiekurshistoriken, vilket innebär att man antar att den framtida 

prisrörligheten kommer vara densamma som den historiska. Den tar även hänsyn till faktiska 

optionspriser, som då räknas baklänges enligt Black & Scholes formel för att kunna räkna ut 

den framtida volatiliteten (Hansson, E. 2001, s 31). Värderingsmodellen är även svår att 

tillämpa för företag då den inte tar hänsyn till att optioner ibland löses in innan optionernas 

vesting date. Samt att den inte redogör tillräckligt bra för effekterna som en förväntad tidig 

inlösen skulle innebära. För optioner med kort avtalad löptid eller optioner som måste lösas in 

snarast efter intjänandetidpunkten är däremot denna värderingsmodell bättre lämpad 

(IFRS/IAS, 2005, s 76). Ännu ett problem med Black & Scholes är att den inte är passande 
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för värdering av personaloptioner. Detta beror på att personaloptioner oftast har annorlunda 

villkor än andra optioner som t.ex. att de inte får överlåtas samt att inlösen av optionerna 

endast kan ske om den anställde är kvar i tjänsten. En annan aspekt är det faktum att 

personaloptioner vanligtvis har en längre löptid än vad andra optioner har. Alla dessa problem 

leder till att det finns en brist gällande tillförlitligheten i modellens beräkningar (Dessborn, L. 

2005, s 33).  

 

3.12 Tidigare normer och regler 
Varken svenska eller internationella regler för hur optionsprogram ska redovisas i resultat- 

och balansräkningen har funnits innan IFRS 2 utkom. I Sverige fanns det endast ett 

principuttalande som offentliggjorts av aktiemarknadsnämnden gällande aktierelaterade 

ersättningar för aktiemarknadsbolag samt andra noterade företag, att dessa borde informera 

om värdet av optionsprogrammen. År 2004 fastställde redovisningsrådet ett krav på att 

företagen måste lämna upplysningar om sina optionsprogram i fotnoterna i årsredovisningarna 

(Dessborn, L. 2005, s 28). Det innebär att det tidigare i Sverige endast var RR 29 och RR:s 

Akutgrupp nummer 2 (URA 2) som utgav rekommendationer och gjorde uttalanden inom 

området aktierelaterade ersättningar (FAR:s samlingsvolym, 2004, s 1303). 

Redovisningsrådet inrättades i Sverige av revisorerna FAR, staten och industrin. Deras arbete 

var att ge ut rekommendationer samt uttalanden från sin akutgrupp vilket berörde 

redovisningsfrågor som var viktiga för årsredovisningspraxis. RR har tidigare varit den 

nämnd som anpassat svensk redovisning efter det internationella regelverket IAS. Tack vare 

RR ligger svenska företag bra till när det gäller övergången till de internationella 

redovisningsregler som nu gäller för börsnoterade företag (Thorell, P. 2003, s 24).  Vid 

övergången kommer RR endast fungera som en lobbyorganisation (Thorell, P. 2003, s 2). 

 

3.13 Föreställningsramen 
Föreställningsramen utarbetades från början på 1970–talet i USA av FASB och fastställdes 

sedan av IASC 1989 för publikation i juli 1989, för att återigen fastställas av IASB i april 

2001 (IFRS/IAS, 2005, s 9). Syftet med föreställningsramen är framförallt att den ska fungera 

som en normgivare och underlätta ekonomiskt beslutsfattande. Den skall användas som 

beslutsunderlag när det gäller huruvida de finansiella rapporterna är upprättade enligt god 

redovisningssed (Belkaoui, A. 1985, s 180). Europeiska Unionens krav vid införandet av 

IASB:s standarder var att de skulle tillämpa de fyra kvalitativa egenskaperna jämförbarhet, 
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relevans, begriplighet och tillförlitlighet. Egenskaperna syftar till att göra informationen i de 

finansiella rapporterna lätta att förstå för användarna. Med användare menas nuvarande och 

potentiella investerare, anställda, långivare, leverantörer och andra kreditgivare, kunder, 

statliga myndigheter och samhället i övrigt. Det är företagets ledning som har till uppgift att 

utforma de finansiella rapporterna så att de uppfyller de fyra egenskaperna vilka beskrivs 

närmare nedan (IFRS/IAS, 2005, s 12).  I och med IFRS 2 och dess kostnadsföring av 

optioner är målet att alla fyra egenskaper ska kunna tillämpas så att företag kan ge en 

rättvisande bild d.v.s. att den ska vara sanningsenlig och presenteras utan vinkling 

(Lindström, B. 2005). 

 

3.13.1 Jämförbarhet 
För att användarna av ett företags finansiella rapporter ska kunna bilda sig en uppfattning om 

företagets utveckling är det viktigt att redovisningen sker på samma sätt under en längre 

period. Det blir då möjligt att jämföra företagets resultat och ekonomiska ställning årsvis samt 

urskilja trender. För att underlätta jämförelsen finns därför alltid jämförelseuppgifter från 

tidigare perioder med i de finansiella rapporterna. För att dessutom kunna jämföra olika 

företag sinsemellan underlättar det om alla företag använder sig av samma 

värderingsprinciper och presentationstekniker vid likartade transaktioner och händelser. Det 

finns därför krav på att företagen måste lämna upplysningar om vilka redovisningsprinciper 

de tillämpar, om det skett några förändringar av redovisningsprinciperna och om det i så fall 

blivit några effekter (IFRS/IAS, 2005, s 16).   

 

3.13.2 Relevans 
Det är av stor betydelse att informationen som lämnas i de finansiella rapporterna är relevant 

för användarna som beslutsunderlag. Med relevant menas att informationen påverkar 

användarnas beslut genom att underlätta bedömningar av inträffade, aktuella och framtida 

händelser eller genom att bestyrka eller korrigera tidigare bedömningar. Information om 

företagets finansiella ställning och tidigare resultat är alltid relevant för användare. Det är en 

grund till bedömningar av framtida finansiell ställning och framtida resultat samt annat som 

kan vara av intresse för användarna som t.ex. utdelningar, löner, kursutveckling och företagets 

förmåga att vid en eventuell konkurs kunna uppfylla sina åtaganden. 
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3.13.3 Begriplighet 
För att informationen i de finansiella rapporterna ska vara användbar måste den vara lätt att 

förstå. Det innebär dock inte att information som berör komplicerade frågor som är av stor 

betydelse får utelämnas bara för att den kan vara svår för en del användare att ta till sig. 

Användarna av informationen antas nämligen ha en viss kunskap om affärsverksamhet, 

ekonomi och redovisning. De måste även vara noggranna när de studerar informationen i de 

finansiella rapporterna så att ingen information går förlorad (IFRS/IAS, 2005, s 14).   

 

3.13.4 Tillförlitlighet 
Om informationen ska kunna räknas som användbar måste den vara tillförlitlig, vilket innebär 

att den inte får vara vinklad eller innehålla felaktigheter. Om inte användarna kan lita på att 

informationen är korrekt försvinner föreställningsramens syfte. Ibland kan det dock hända att 

ett företag har relevant information om en händelse tillgänglig, men ändå bör undvika att 

redovisa hela beloppet av händelsen i balansräkningen. Det gäller i de fall då informationen är 

osäker, t.ex. då ett skadeståndsanspråk är föremål för en rättstvist, och de finansiella 

rapporterna riskerar att bli vilseledande om informationen redovisas i resultat- och 

balansräkningen. Det är då bättre att upplysa om händelsen, dess omständigheter samt belopp 

på ett annat sätt (IFRS/IAS, 2005, s 15).   

 

3.14 Matchningsprincipen 
Matchningsprincipen innebär att man försöker hitta ett samband mellan intäkter och kostnader 

för att kunna redovisa dem under samma period (Thomasson, J. 2003, s 34).  Alla 

börsnoterade företag måste tillämpa matchningsprincipen i varje kvartal i sina delårsrapporter 

för att inte få en snedvriden årsredovisning (Lindström, B. 2005). Ett av de största problemen 

inom redovisning är att fastställa vilka prestationer som blivit utförda under en period samt 

vilka resurser som blivit förbrukade under samma period. Det är svårt att fastställa när en 

utgift för en anskaffad resurs ska upptas som en kostnad eller som en tillgång. Med 

matchningsprincipens hjälp kan periodiseringsproblemen lättare hanteras då den hjälper till att 

besvara vilka intäkter som skett under perioden och vilka kostnader som kan kopplas till de 

erhållna intäkterna. Matchningsprincipen har dock blivit kritiserad för att inte ge tillräckligt 

utförliga riktlinjer (Dessborn, L. 2005, s 29) eftersom det är svårt finna ett samband mellan 

intäkter och kostnader då orsak och verkan ofta är besvärliga att påvisa. När en arbetsinsats 

utförs leder det till en förtjänst för företaget under den perioden. Man bör därför redovisa 
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personalkostnaden under samma period som tjänsterna utförs, om avsikten med tjänsterna är 

att ge upphov till intäkter under perioden. I det praktiska redovisningsarbetet tillämpas en 

förenkling, vilket innebär att hänförbara direkta kostnader redovisas i den period tillgången 

eller tjänsten förbrukas medan indirekta kostnader redovisas när de uppkommer (Artsberg, K. 

2005, s 163). I och med kostnadsföring av optioner tillämpas nu matchningsprincipen 

eftersom optionsprogrammens uppskattade kostnader kopplas till de prestationer som de 

anställda utför under optionsprogrammet löptid. Det finns dock en avvikelse när 

matchningsprincipen inte tillämpas. Det är när ”intrinsic-metoden” används, vilket innebär att 

hänsyn endast tas till värdet på optionerna på lösendagen. Detta tillvägagångssätt skapar 

problem med matchningsprincipen eftersom hela kostnadsredovisningen förloras, samt att den 

risk som optioner kan innebära, döljs (Lindström, B. 2005).  

 

3.15 Nyckeltal 
Då vårt syfte är att ta reda på hur nyckeltalen räntabilitet och soliditet påverkas av IFRS 2 

följer nedan en förklaring av vad nyckeltal är till för samt hur de beräknas. 

 

Nyckeltal är relationstal mellan olika redovisningsdata är till för att kunna utföra en 

jämförande analys mellan olika företag. Med nyckeltalens hjälp kan man även analysera ett 

företags utveckling över tiden. Analyserna kan ha olika syften, t.ex. kan det vara ett företags 

kunder eller leverantörer som vill jämföra företagets finansiella utveckling med dess 

konkurrenter. Dessutom är banker och kreditgivare intresserade av att se om ett företag har 

möjlighet att klara av sina förpliktelser, vilket kan göras genom att titta på nyckeltal för 

företagets framtida finansiella situation och framtida kassaflöde. Aktieägare är intresserade av 

att titta på företagens utdelningsmöjligheter som är kopplade till dess framtida utveckling 

(Thorell, Per.2003, s 158).  

 

Räntabilitet, även kallat avkastning, relaterar ett resultatmått med ett mått på kapitalet. Det 

vanligaste räntabilitetsmåttet är avkastning på eget kapital = resultatet i procent av 

genomsnittligt eget kapital. Detta mått visar hur stor avkastning företaget genererat på 

aktieägarnas kapital under året. Det egna kapitalet består ju dels av de medel som aktieägarna 

har tillfört bolaget, dels de intjänade vinster som hållits kvar i företaget och inte delats ut till 

aktieägarna (Thorell,Per.2003, s 163).  
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Finansiella mått är viktiga då man vill titta på ett företags verksamhet. Till hur stor del ett 

företag är lånefinansierat påverkar hur företaget klarar av en konjunkturförsämring eller en 

nedgång i försäljningen för att inte få betalningsproblem. Ett vanligt mått är soliditet = eget 

kapital i förhållande till balansomslutningen. I balansomslutning ingår summan av alla 

skulder, avsättningar och eget kapital. Måttet visar i vilken omfattning den totala 

tillgångsmassan finansierats med eget kapital. Normal soliditetssiffra ligger på 30 - 40 procent 

(Thorell, Per.2003, s 163).  

 

3.16 Internationell debatt  
Debatten om hur aktieoptioner ska redovisas har pågått i många år. Förenklat sett har den 

centrerat runt frågan huruvida företag ska ersätta värdet som anställda ger företaget i form av 

tjänster i utbyte mot aktieoptioner samt om det ska bokföras i bokslutet som en kostnad.  

Speciellt i USA, där optionsprogram är vanligast förekommande i hela världen, har debatten 

om redovisningsregler för aktieoptioner varit ett omdiskuterat ämne. Den amerikanska 

normgivaren FASB var den första att sätta en standard år 1995 (FAS123), gällande 

redovisning för att synliggöra information om aktieoptioner (endast i USA). Från början var 

det meningen att standarden skulle tvinga bolag att bokföra de ersättningsförmåner som var 

förknippade med aktieoptioner som en kostnad. P.g.a. stort motstånd från affärsvärlden, 

aktieägare och även den amerikanska senaten, bestämdes det att företag kunde välja att 

redogöra för sina aktierelaterade ersättningar i fotnoterna istället för att bokföra dem som 

ersättningskostnader. Flera komplexa tillägg följde till FAS123, som då var ledande för 

redovisning av aktieoptioner. Kritik riktades dock mot FASB då många ansåg att nämnden 

var alltför influerad av politikers makt då de drog tillbaka sin standard p.g.a. det motstånd 

som fanns i den amerikanska senaten. Kritikerna menade att FASB var rädda för att de skulle 

förlora viktiga väljargrupper, som t.ex. inflytesrika ledare av vissa företag, om de skulle sätta 

standarden i bruk, vilket skulle tvinga företagen att synliggöra sina kostnader för 

optionsprogrammen. Kritikerna menade att de borde vara mer intresserade av att ha en 

informativ och regelrätt redovisning (Apostolou, N. G. 2005).     

 

Efter de redovisningsskandaler som skedde för de amerikanska koncernerna Enron, och 

World Com fick den amerikanska normgivaren FASB stor press på sig från aktieägare, 

investerare och intressenter, att sätta regler och standarder för att hindra företag att manipulera 

sina externa resultat i boksluten. Investerare pekade på den materiella påverkan som 
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ersättningar till anställda kunde ha på den finansiella rapporten. Ett exempel är från Cisco 

System, som rapporterade ett redovisat resultat på 3.56 miljarder dollar och en vinst per aktie 

på ca 0.50 $. Hade Cisco istället bokfört en kostnad för de ersättningar som utdelats till de 

anställda i aktieoptioner, skulle det redovisade resultatet ha minskat till 2.3 miljarder dollar 

och vinst per aktie till 0.33 $. Det skulle ha inneburit en reducering av den bokförda vinsten 

på 35 %. Exemplet visar hur det finansiella resultatet påverkas beroende på hur aktieoptioner 

redovisas. Tack vare ett stort tryck från institutionella investerare, aktieägare och banker så 

bokförde många företag i USA år 2003 frivilligt aktierelaterade ersättningar som en kostnad 

(Haralovich, B.2004). 

 

3.16.1 Argument mot kostnadsredovisning 
Många företag, framförallt mindre företag, utvecklings- och IT-företag har varit emot en 

kostnadsföring av optionsprogram. Dessa företag hävdar att en kostnadsföring av 

aktieoptioner skulle minska deras aktiepris samt att de större koncernerna skulle klara denna 

ändring mycket bättre, vilket inte skulle vara rättvist. Fortsättningsvis menar de att 

optionsprogram är det enda sättet för mindre företag att locka till sig duktigt yrkesfolk, då de 

inte har råd att erbjuda lika höga löner som de större företagen har möjlighet till. IT-företagen 

anser att aktieoptioner inte kan bokföras som en utgift av kontanter. De menar även att nyttan 

av finansiella rapporter skulle försämras då det skulle bli alltför komplext att bestämma vilka 

förmåner man fått och erbjudit samt vilka de relaterade kostnaderna är (Haralovich, B. 2004).  

Stor kritik har även riktats mot modellen Black & Scholes där argumenten har varit att 

modellen övervärderar optioner samt att den inte är lämplig för värdering av optioner som har 

en lång löptid. Många anser att den istället lämpar sig för den öppna optionshandeln och inte 

för värdering av företagens optionsprogram. Fortsättningsvis menar kritikerna att det är 

missvisande då den anställde själv kan påverka värdet på optionen genom sina insatser, vilket 

inte kan ske på den öppna optionshandeln. Hasset och Wallison, som är stora kritiker av 

FASB: s standarder, anser att verkligt värde inte kan tillämpas p.g.a. ovanstående kritik samt 

att syftet och de principer som FASB vill tillämpa genom de nya standarderna blir 

missvisande enligt FASB:s föreställningsram. Vidare anser Hasset och Wallison att då det inte 

finns någon tillfredställande och rekommenderad metod som beräknar verkligt värde av 

optionsprogram, påverkas jämförbarheten och tillförlitligheten på ett negativt sätt. Detta beror 

på att företag i dag kan använda sig av olika metoder vilket medför att kostnaderna i företagen 

blir svåra att jämföra för investerare och andra intressenter (Hassett, K. A. 2004). 
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En undersökning, som utförts av artikelförfattaren Barbara Jorgensen, visar att hela 85 % av 

de börsföretag som finns i USA kommer att minska sina optionsprogram i samband med att 

de ska börja kostnadsföras. Vidare visade undersökningen att så många som 53 % av 

privatägda företag redan har dragit ner på användandet av optionsprogram (Jorgensen, B. 

2005).

 

3.16.2 Argument för kostnadsredovisning 
Det finns även de som är för en kostnadsföring av optionsprogram och anser att det är 

självklart att optioner ska betraktas som en kostnad. Bodie, Kaplan och Merton (2003) menar 

att då optioner riktade till anställda är en förmån och medför att lägre lön betalas till de 

anställda, så kommer personalkostnaderna att undervärderas om optionerna inte redovisas 

som en kostnad. De medger att något exakt belopp på optioners värde är svårt att beräkna 

fram då värderingsmodellerna bygger på framtida antaganden. De anser dock inte att den 

kritik som riktats mot optionsvärderingsmodeller är relevant eftersom det är bättre att försöka 

uppskatta ett precist värde än att inte kostnadsföra optioner alls. Jämförbarheten kommer 

enligt Bodie, Kaplan och Merker att bli bättre då optionerna blir synliga i resultaträkningen 

vilket medför att nyckeltal lättare kan beräknas (Bodie, Z. 2003). Warren Buffett, en välkänd 

placerare och världens näst rikaste man, menar att optionsprogram har haft en betydande roll 

när det gäller de senaste årens redovisningsskandaler. Han anser att det är rätt att 

optionsprogram ska kostnadsföras precis som lön eller vilka andra ersättningar som helst, och 

anser vidare att företagsledarnas girighet och deras överdimensionerande optioner är största 

orsaken till de bokföringsskandaler som skett. Han menar att kostnadsföring av 

optionsprogram bidrar till att det blir svårare för företag att erbjuda alltför generösa 

optionsvillkor till ledande befattningshavare då redovisningen av optionsprogram blir mer 

transparent (Linström, K.2003). 

 

3.16.3 Kostnadsföring av optionsprogram i USA 
FASB lade återigen ett förslag 2004 om att börsnoterade företag skulle kostnadsföra sina 

optionsprogram liksom enligt IFRS 2. Det kommer att ske i USA från och med årsskiftet 2006 

trots stort motstånd inom representanthuset och många företag, framförallt mindre, 

utvecklings- och IT -företag, men till investerares, aktieägares och andra intressenters glädje. 

Marlene Zobayan som arbetar inom Deloitte i USA säger i en artikel som författas av Barbara 
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Jorgensen att hon tror att USA kommer att se en skiftning av incitamentsprogram om ca tre 

till fem år (Jorgensen, B. 2005). Karl Johan Byttner skriver i en artikel att han tror att de 

amerikanska företagen kommer att erbjuda aktier istället för optioner till sina anställda 

(Byttner, K.J.2003). Debatten kring optionsprogram är någonting som kommer att vara i 

hetluften i många år framöver och vars framtid kan vara svår att spekulera i. 
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4. EMPIRI 
Följande avsnitt består av en presentation av enkätundersökning, en sammanställning av 

intervjumaterial från två företag samt intervjuer med två revisionsbyråer. Avsnittet avslutas 

med en beräkning av de två intervjuade företagens räntabilitetsförändring som skett p.g.a. 

IFRS 2. Vi börjar med en inledning och förklaring av varje delmoment för de tre olika 

områdena. 

 

4.1 Enkätundersökning 
I första delen av empirin sammanställs enkätundersökningen. Frågorna presenteras i 

turordning precis som de förekommer i frågeformuläret (se bilaga 1) vilket innebär att de 

företag som har aktiva optionsprogram behandlas först och följs sedan av de företag som har 

haft optionsprogram. Sist kommer vi till de företag som aldrig haft optionsprogram. 

Presentationen sker i form av stapel- och cirkeldiagram i kombination med förklarande text. 

nej, vi har aldrig haftnej, inte i dagslägetja

Optionsprogram
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Figur 1

Fråga 1: Har ni optionsprogram inom företaget/koncernen?

 
Fråga 1: Har ni optionsprogram inom företaget/koncernen. Av de femtiosex företag som 

besvarade enkäten angav tjugoen stycken att de har någon typ av optionsprogram inom 

företaget. Elva företag har inga optionsprogram som löper i dagsläget och resterande tjugofyra 

företag har aldrig använt sig av optionsprogram.  
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Vi kommer först att behandla data från företagsgrupp ett, d.v.s. de tjugoen företag som har 

aktiva optionsprogram och som således svarat ja på fråga ett. 

7

11

3 teckningsoptioner
personaloptioner
köpoptioner

Typ_av_optioner

Figur 2

Fråga 2: Vilken typ av optionsprogram använder ni er av?

 
Fråga 2: Vilken typ av optionsprogram använder ni er av? Det vanligaste förekommande 

optionsprogrammet är personaloptioner, följt av teckningsoptioner och till sist köpoptioner 

(figur 2). 

 

Fråga 3: Har optionsprogrammet kostnadsförts innan 2005? Nitton av de tjugoen företagen 

svarade att de inte kostnadsfört sina optionsprogram tidigare. Två företag svarade att de även 

tidigare kostnadsfört sina optionsprogram, men angav inte hur kostnadsföringen skett.  
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Figur 3

Fråga 4: Vilken påverkan har införandet av IFRS 2 på företagets resultat?

 
 

Fråga 4: Vilken påverkan har införandet av IFRS 2 på företagets resultat? Figur 3 åskådliggör 

att tolv företag har fått en negativ påverkan på resultat medan sju företag inte påverkas alls. 

Ett företag anser att resultatet påverkas positivt och ett annat vet inte. 
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Figur 4

Fråga 5: Vilken påverkan har IFRS 2 på räntabilitet på EK?

 
Fråga 5: Vilken påverkan anser ni att införandet av IFRS 2 har på företagets räntabilitet på 

eget kapital? I figur 4 har en uppdelning av företagsgrupper gjorts på den horisontella axeln 

beroende på hur företagen svarade att deras resultat påverkades. Det företag som svarat att 

deras resultat påverkats positivt har placerats längst till vänster. Från vänster till höger följer 

därefter företagen med negativ resultatpåverkan, företag som inte fått någon resultatpåverkan 

alls och slutligen längst till höger det enskilda företag som svarat att de inte vet hur deras 

resultat påverkats. Om vi börjar längst till vänster ser vi att företaget med positiv påverkan på 

resultat även får en positiv påverkan på räntabilitet. Därefter åskådliggörs företagsgruppen 

vars resultat påverkats negativt. Vi ser här att det finns ett samband mellan negativ påverkan 

på resultat och negativ påverkan på räntabilitet eftersom nio av de tolv företagen i denna 

grupp har svarat att även räntabiliteten påverkas negativt. De tre resterande företagen anser 

inte att räntabiliteten påverkas. Näst längst till höger har vi företagsgruppen som svarat att 

införandet av IFRS 2 inte har någon påverkan på deras resultat. Samtliga i gruppen ser heller 

ingen påverkan på räntabilitet. Längst till höger hittar vi företaget som svarat att de inte vet 

om deras resultat påverkas av det nya regelverket. Detta företag har svarat att de inte heller 

vet om räntabiliteten påverkas.   
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Figur 5

Fråga 6: Vilken påverkan har införandet av IFRS 2 på företagets soliditet?

 

Fråga 6: Vilken påverkan anser ni att införandet av IFRS 2 har på företagets soliditet? Enligt 

figur 5 har tre företag svarat att soliditeten påverkas positivt och två företag att den påverkas 

negativt. Majoriteten företag, femton stycken har svarat att soliditeten inte påverkas alls. Ett 

företag vet inte. 

 

7
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ingen uppfattning
negativ
positiv

Attityd

Figur 6

Fråga 7: Hur är er attityd till kostnadsföring av optionsprogram?
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Fråga 7: Hur är er attityd till kostnadsföring av optionsprogram? Figur 6 visar att de flesta har 

en positiv attityd, därefter ser vi en ganska jämn fördelning av negativ attityd respektive de 

som inte anser sig ha någon uppfattning. 

 

Fråga 8: Anser ni att införandet av IFRS 2 kommer att bidra till en mer rättvisande bild av 

företagets ekonomiska ställning? Svaren på denna fråga presenteras senare eftersom den 

ställdes till samtliga tre företagsgrupper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fråga 9: Är det troligt att ni i framtiden överger optionsprogram? Nio företag har svarat att de 

troligtvis inte kommer att överge optionsprogram och åtta stycken att de inte vet hur 

ersättningsformerna kommer utformas i framtiden (se figur 7). Fyra företagsrespondenter tror 

att optionsprogrammen inom företaget kommer att slopas.  
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Figur 7

Fråga 9: Är det troligt att ni i framtiden överger optionsprogram?

 

Fråga 10: Varför är det troligt att ni i framtiden slopar optionsprogram? Här finner vi 

anledningar som att optionsprogram har blivit administrativt krångligt vilket leder till en dyr 

hantering, kopplingen mellan utförda prestationer och börskurs anses inte vara optimal, samt 

att optionsplaner inte är lika fördelaktiga längre jämfört med andra incitamentsplaner som 

t.ex. aktieköpsplaner.  
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Fråga 11: Kommer ni istället att övergå till någon annan typ av incitamentsprogram, och i så 

fall vilken typ? Ett av företagen har redan övergått till aktieköpsplaner medan övriga inte har 

fattat några beslut än om vilka andra incitament som ska ersätta optionsprogrammen. 
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Figur 8

Fråga 12: Är det ni själva inom företaget som värderar optionsprogrammen?

 

Fråga 12: Är det ni själva inom företaget som står för värderingen av optionsprogrammen? 

Tretton av de tjugoen företagen lämnar över värderingsarbetet till någon extern part medan de 

resterande åtta värderar själva (se figur 8). 

 

Fråga 13: Vilken modell används vid värdering av optionsprogram? Alla företag utom tre 

värderar enligt värderingsmodellen Black & Scholes. De återstående tre vet inte vilken modell 

som används vid värdering. 

 
 

Nu går vi över till att behandla data från företagsgrupp 2, d.v.s. de elva företag som uppgett 

att de haft optionsprogram men inte använder sig av det i dagsläget. 

 

Fråga 14: Har ni tidigare använt er av optionsprogram inom företaget? Elva företag har svarat 

att de tidigare använt sig av optionsprogram. 
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Fråga 15: Vilken typ av optionsprogram har ni använt er av?

 

Fråga 15: Vilken typ av optionsprogram har ni då använt er av? De flesta av företagen har 

tidigare använt sig av teckningsoptioner eller personaloptioner. Ett företag har använt sig av 

köpoptioner och ett företag av syntetiska optioner. (Se figur 9) 
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Figur 10

Fråga 16: Varför har ni valt att frångå optionsprogram?
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Fråga 16: Varför har ni valt att frångå optionsprogram som ersättningsform? Fyra av 

företagen har valt att frångå optionsprogram p.g.a. att de anser att optionsprogrammen inte 

fungerade tillräckligt bra som drivmotor för att motivera personal. Fem företag har angett 

andra anledningar och bortfallet består av två företag som valt att inte kommentera varför 

optionsprogram har valts bort. 
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bortfall
Nej
Ja

Annan_typ

Figur 11

Fråga 17: Har ni valt att övergå till någon annan typ av incitamentsprogram?

 

 

Fråga 17: Har ni istället valt att övergå till någon annan typ av incitamentsprogram, och i så 

fall vilken typ? Enligt figur 11 använder sig fem företag av andra typer av 

incitamentsprogram. Fem företag använder sig inte av någon typ av incitamentsprogram 

överhuvudtaget och ett företag har valt att inte svara på frågan. 
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Avslutningsvis redovisas svaren från företagsgrupp 3, d.v.s. de företag som aldrig använt sig 

av optionsprogram. Den fråga som ställs till samtliga företag är: Anser ni att införandet av 

IFRS 2 kommer att bidra till en mer rättvisande bild av ett företags ekonomiska ställning? 
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Figur 12

Fråga 18: Använder ni er av någon annan typ av incitamentsprogram?

 

Fråga 18: Använder ni er av någon annan typ av incitamentsprogram? Hälften av de tjugofyra 

företag som aldrig använt sig av optionsprogram använder sig heller inte av någon annan typ 

av incitamentsprogram. Bland de resterande 12 använder sig många av rörliga lönedelar till 

ledningsgruppen, bonusprogram utformade på diverse olika sätt, vinstdelningsprogram samt 

konvertibelbaserade program.   
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Nu har vi kommit till den fråga som ställts till samtliga företag: 

vet ejnejja
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Anser ni att införandet av IFRS 2 kommer att bidra till en mer rättvisande bild
av ett företags ekonomiska ställning?

 

Fråga 19: Anser ni att införandet av IFRS 2 kommer att bidra till en mer rättvisande bild av ett 

företags ekonomiska ställning? Av samtliga femtiosex företag har arton svarat att införandet 

av IFRS 2 kommer att bidra till en mer rättvisande bild av ett företags ekonomiska ställning. 

Fjorton anser att rekommendationen inte kommer bidra till en mer rättvis bild och tjugotvå 

företag har svarat att de inte vet. 
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4.2 Intervjuer 
Andra delen av empirin består av en sammanfattning av intervjumaterial där vi valt att 

intervjua två olika företag; AstraZeneca och SEB. Företagen har gemensamt att de alla är 

börsnoterade på Stockholmsbörsen. Vi har vidare valt att intervjua två revisionsbyråer: 

Öhrlings och KPMG. I bilaga 2 finner läsaren de intervjufrågor som vi ställt till de två 

företagen och i bilaga 3 de intervjufrågor dom vi ställt till de två revisionsbyråerna. 

 

Utöver de två företagen har vi valt att intervjua två revisionsbyråer. Anledningen var att få en 

ökad förståelse för hur väl företag har anpassat sig till IFRS 2 samt vilka attityder revisorerna 

upplevt att företagen har gentemot de nya redovisningsreglerna. Vi vill även se hur 

revisorerna har upplevt IFRS 2, då de har en utbredd kunskap och är specialiserade inom de 

nya redovisningsfrågorna. Deras uppgift är att hjälpa företag när de söker hjälp, att på ett 

tillfredställande sätt hantera övergången till IFRS 2. Vi upplevde att det var nyttigt för 

uppsatsens syfte att se från både företagens samt revisionsbyråernas synvinkel, då vi tror att 

olika uppfattningar angående IFRS 2 och optionsprogram kommer att urskiljas. 

 

Vi har valt att beskriva intervjuerna för de två företagen var för sig samt de intervjumetoder 

som valdes. Då följdfrågor förekommit har vi kontaktat respektive företag genom e-post eller 

via telefon. Vi har valt att sammanställa intervjuerna genom att dela in dem i sex likadana 

rubriker för de två företagen. Vi har delat in frågorna i åtta likadana rubriker till de två 

revisionsbyråerna för att på det viset uppnå ett fortlöpande sammanhang. 

 

4.2.1 AstraZeneca 
4.2.1.1 Bakgrund 

Koncernen AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Astra grundades 1923 

och Zeneca 1926. En fusion skedde 1999 vilket förbättrade förmågan att skapa långsiktig 

tillväxt samt aktieägarvärde enligt företaget självt. Verksamheten riktar sig framförallt mot 

forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Deras 

produkter säljs i över 100 länder och de har 64 000 medarbetare över hela världen, varav 

13 000 är verksamma i Sverige. Astra Zenecas läkemedel säljs genom Astra Zeneca Sverige 

som har kontor i Södertälje och Mölndal. 

Hemsida: www.astrazeneca.se  
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4.2.1.2 Intervjuobjekt 

Vi intervjuade Leif A Johansson, som arbetar som Technical Accounting Director, genom ett 

personligt besök på AstraZeneca i Södertälje den 23 november 2005. 

 

4.2.1.3 Optionsprogram och villkor 

AstraZeneca har under många år utfärdat aktieoptioner till anställda. Genom att erbjuda ett 

långsiktigt aktieägande i bolaget anser läkemedelsföretaget att optionsprogrammen motiverar 

anställda och inbringar intressen som är likvärdiga med aktieägarnas. Enligt företaget är 

kombinationen av ett grundlönesystem och optionsprogram ett konkurrenskraftigt samt 

marknadsmässigt medel. Följande beskrivna optionsprogram gäller endast i Storbritannien, 

USA och Sverige. I andra länder förekommer det andra överenskommelser. Det är ledande 

befattningshavare och experter som erbjuds personaloptioner. AstraZeneca försöker att göra 

koncernmässiga villkor för optioner, d.v.s. att de inte vill ha olika separata lösningar lokalt för 

optionsprogram. Det finns speciella svenska kommittéer som arbetar med ersättningar till 

anställda och som försöker hitta likartade lösningar inom koncernen. Leif A Johansson tycker 

att det är lite krångligt då man måste ta hänsyn till de olika skattelagarna som gäller mellan 

Storbritannien, USA och Sverige. Ett exempel är då svenska ledande befattningshavare får 

tilldelade optioner måste sociala avgifter betalas medan det inte är nödvändigt i Storbritannien 

och USA.  

 

Vid bokslutet år 2004 fanns följande optionsprogram med utestående optioner; AstraZeneca 

Share Option Plan, AstraZeneca Savings–Related Share Option Scheme, AstraZeneca 

Savings–Related Share Option Scheme.  

 

AstraZeneca Share Option Plan:  

Ersättningskommittén, som består av styrelsemedlemmar som inte arbetar i företaget, 

bestämmer vilka som ska vara berättigade till optioner och vilken policy och tillämpning som 

ska gälla. Optionerna kan tilldelas när som helst förutom inför en bokslutperiod. Efter fem år 

från det att aktieägarna godkänt planen, får inga optioner delas ut innan ersättningskommittén 

återigen granskat planen. Utnyttjandet av optionerna ligger på 3-10 år. De anställda behöver 

inte betala någon optionspremie för att erhålla optionsrätten och optionerna är inte 

överlåtbara. Optionerna förfaller vid upphörd anställning men kan utnyttjas under en 

begränsad tid vid speciella skäl. Optionerna kan ersättas genom emittering av nya stamaktier 

eller med befintliga stamaktier som köps upp på marknaden.  
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AstraZeneca Savings-Related Share Option Scheme och AstraZeneca Savings Related-Share 

Option Plan:  

Anställda bosatta i Storbritannien är automatiskt berättigade till optionsprogrammen. 

Erbjudan om tecknande av optioner får ske inom sex veckor efter att koncernen meddelat sitt 

resultat för given period samt vid andra tidpunkter beslutade av styrelsen. Tio år efter att 

aktieägarna godkänt planen får inte optionerna längre erbjudas. Optionerna tilldelas endast till 

dem som tecknat ett sparavtal som måste godkännas av den brittiska skattemyndigheten. 

Vidare måste de anställda spara i en institution utsedd av företaget. Avtalet innebär att den 

anställda måste spara mellan 5 GBP och 250 GBP varje månad, under tre till fem år. Samma 

regler gäller precis som för ovanstående optionsprogram att ingen optionspremie behöver 

erläggas och att optionerna inte är överlåtbara. Optionerna kan endast utnyttjas under sex 

månader med start från det tredje eller femte året. Vid upphörande av anställning får inte 

optionerna utnyttjas om inte särskilda skäl föreligger. 

 

4.2.1.4 Attityd och effekter av IFRS 2 

För att tillämpa IFRS 2 och de nya redovisningsreglerna har 180 ekonomer utbildats under två 

års tid av Leif A Johansson. Först gick de igenom vad IFRS innebär för Storbritanniens del 

och sedan hölls två dagars seminarier för att utbilda de anställda om vad IFRS innebär för 

Sveriges del. Då AstraZeneca alltid har tillämpat både US GAAP och UK GAAP ansåg de att 

det var nödvändigt för koncernen att börja räkna om sina resultat i årsredovisningen redan den 

1 januari 2003, vilket är ett år tidigare än jämförelseåret som egentligen är 2004. Den största 

kostnaden som de nya redovisningsreglerna lett till för AstraZenecas del är just kostnaden för 

optioner, för att sedan följas åt av pensioner och finansiella instrument. Johansson säger att 

AstraZeneca har en positiv attityd gentemot IFRS 2 och han tycker att det är rätt att 

optionsprogram ska betraktas som en kostnad. 

 

AstraZeneca använder sig av Black & Scholes-modellen vid värdering av sina 

optionsprogram. Värderingen sker internt på huvudkontoret i England, men man rådfrågar 

dock en extern revisionsbyrå för att få bekräftelse på att allt stämmer med värderingen. IFRS 

2 har haft en negativ effekt på resultatet med 147 MUSD och en effekt på tio cent per aktie. 

Enligt Leif A Johansson är detta ingen dimensionerande kostnad för AstraZeneca eftersom de 

genererar ett sådant bra resultat i förhållande till den negativa effekten på 147 MUSD. 

Resultateffekten blir därför endast en förklaringspost. Han tror däremot att mindre företag 
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som inte har en stabil vinstutveckling påverkas mer av kostnadsföringen av optionsprogram. 

För en del mindre företag kan kostnadsföringen utradera en stor del av vinsten p.g.a. att de har 

för stora optionsprogram. Det borde styrelsen tänka på redan från början anser Johansson. 

Rent allmänt är han positiv till ett gemensamt regelverk inom EU, dels för att företag vill 

kunna flytta inom EU vilket nu kommer att underlättas och dels för att jämförbarheten ökar 

med eventuella konkurrenter och andra uppköpningskandidater. Ett tredje skäl är att det nya 

regelverket leder till en ökad transparens. Leif A Johansson trycker dock på att IFRS innebär 

större skillnader för mindre företag samt mer administrativt arbete och han har en förståelse 

för att det finns de som är negativt inställda till IFRS 2. Han nämner även att den politiska 

processen är ganska trög då politiker många gånger inte har tillräcklig kunskap inom området 

redovisning. Han förklarar att en ny lagstiftning tar tid p.g.a. att det finns många särintressen 

att ta hänsyn till. Han hänvisar till det som hände i USA då politikerna inte ville stöta sig med 

viktiga väljargrupper när den amerikanska normgivaren FASB 1995 ville införa en regel om 

kostnadsföring av optionsprogram. Det slutade med att FASB fick ge vika för bl.a. den 

amerikanska senaten som var mycket negativa till detta. 

 

4.2.1.5 För- och nackdelar med kostnadsföring av optionsprogram 

Johansson menar att det finns två olika synsätt beträffande kostnadsföring av optionsprogram. 

Han tycker att det är positivt på det viset att organisationen får klarhet i vad kostnaden för 

optionsprogram egentligen uppgår till, men han påpekar att det faktiskt är orealiserade 

kostnader. Med det menar han att kostnaden egentligen är en reservering för framtiden, då 

man uppskattar vad den kan komma att bli. Koncernen måste även ta hänsyn till de 

prestationsvillkor som de ställt för att de anställda ska få rätten till att lösa in optionen vilket 

leder till orealiserade kostnader. Han påpekar även att de nya redovisningsreglerna innebär att 

en utomstående läsare måste lusläsa årsredovisningen då det finns så mycket information. Han 

tillägger att han upplevt att det rent generellt är i USA som den största invändningen och 

kritiken gentemot IFRS 2 funnits. Kritiken har bl.a. varit att dess riktlinjer är alltför vidlyftiga 

samt tillåter för många alternativ som t.ex. vid värdering av optioner där IFRS 2 inte anger 

någon specifik optionsvärderingsmodell. 

 

4.2.1.6 Finns tendenser till att frångå optionsprogram? 

Leif A Johansson tror inte att AstraZeneca kommer att frångå optionsprogram p.g.a. att de 

måste kostnadsföras. Han menar att trots att koncernens resultat påverkats negativt så kommer 

AstraZeneca att fortsätta med optioner så länge optionerna fortsätter att motivera ledande 
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befattningshavare och experter att arbeta effektivt för att få upp börskursen vilket driver 

företaget framåt. Dessutom är optionsprogram ett vanligt incitament i USA och i 

Storbritannien, och då koncernen vill ha likvärdiga ersättningsförmåner tror han att de absolut 

kommer att fortsätta med optionsprogram. Han tillägger att koncernens grundprincip är att det 

inte ska vara redovisningen som ska styra verksamhetens sätt att använda olika 

incitamentsprogram. Kostnadsföringen av optionsprogram är endast ett synliggörande av 

kostnader som alltid funnits där och ses endast som en ny redovisningsmässig hantering. 

 

4.2.2 SEB 
4.2.2.1 Bakgrund 

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB) är en nordeuropeisk finansiell koncern som riktar 

sig mot företag, institutioner och privatpersoner. Koncernen har sin hemmamarknad i Norden, 

Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina.  Koncernen finns representerad i ett 20–tal länder 

och har upptill 20 000 anställda. Koncernens huvudområden innefattar retail och private 

banking, merchant- och investment banking, kapitalförvaltning och livförsäkringsverksamhet. 

SEB bildades 1972 genom en sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank och 

Skandinaviska Banken för att säkra sin starka ställning bland företagskunderna samt överleva 

de internationella storbankerna.  

Hemsida: http://www.seb.se/pow/default.asp 

 

4.2.2.2 Intervjuobjekt 

Intervjun skedde genom e-post den 25 november 2005, med Pontus Hult som arbetar inom 

Group Accounting. 

 

4.2.2.3 Optionsprogram och villkor 

Koncernen erbjuder optioner med lång löptid då syftet är att uppnå ett gemensamt långsiktigt 

intresse mellan medarbetarna och aktieägarna. Dessutom anses optionsprogrammen bidra till 

att hålla övriga lönekostnader nere. SEB använder sig av personaloptioner vilket betyder att 

de inte är överlåtbara. Styrelsen har inom koncernen beslutat att ledande befattningshavare, 

nyckelpersoner och vissa specialister ska erbjudas optioner under åren 1999-2003, vilket var 

ca 5 % av samtliga anställda. År 2004 bestämdes det på bolagsstämman att ett nytt 

personaloptionsprogram skulle utfärdas. 
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Samma villkor och principer gäller för samtliga optionsprogram. Det innebär att alla har en 

löptid på sju år och kan utnyttjas först efter en inledande treårs period, samt endast om 

anställningen inte upphört eller att man är pensionär inom företaget. Nytt för 2004 års 

optionsprogram är att ett tak har införts på att optionen har ett maximalt värde av 100 kr per 

option. Skulle det taket uppnås, betyder det att programmet avslutas i förtid samt att 

optionsinnehavaren har rätt till att erhålla motsvarande omräknat antal aktier. Ytterligare en 

ny princip för optionsprogrammet 2004 är att den slutliga tilldelningen av personaloptionerna 

för de 50 högsta cheferna i koncernrådet ska vara resultatberoende. För 

personaloptionsprogrammet 2004 var det ca 14 % av optionerna som tilldelades verkställande 

direktören och verkställande ledningen, medan resterande del gick till övriga 

befattningshavare, nyckelpersoner och specialister. Pontus Hult tillägger att ett nytt 

optionsprogram för 2005 tillkommit där de till skillnad från andra banker kommer att ha två 

performance mål som ska uppfyllas, vinst per aktie-utveckling och Total Shareholders Return. 

 

4.2.2.4 Attityd och effekter av IFRS 2 

SEB har förberett sig för de nya redovisningsreglerna genom att beräkna optionernas 

marknadsvärde samt att vissa anpassningar gjorts av optionsprogrammens avtal och villkor, 

för att de skulle kunna klassificeras som egetkapitalinstrument. Pontus Hult skriver även att 

koncernen gjort vissa förslag på anpassningarna själva för att sedan rådfråga en extern 

revisionsbyrå. Revisorerna har hjälpt, svarat på och reviderat olika frågor som SEB haft 

angående det bästa sättet att anpassa sina optionsprogram till den nya redovisningsstandarden. 

När det gäller värdering av optionsprogrammet för 2005, tar SEB hjälp av en revisionsbyrå 

som använder sig av optionsvärderingsmodellen Black & Scholes. Pontus Hult attityd av 

införandet av IFRS 2 är att det kan bidra till att ge en mer rättvisande bild av företagets 

kostnader för optionsprogram och på så sätt underlätta för användare och intressenter som vill 

jämföra olika företag sinsemellan. Hult påpekar dock att SEB alltid varit transparenta även 

innan de nya redovisningsreglerna tillkom.  

 

IFRS 2 har medfört en merkostnad för SEB på 55 MSEK, men har inte haft någon större 

effekt på räntabilitet eller eget kapital. Då koncernen varken använt sig av syntetiska optioner, 

”intrinsic-metoden” eller låtit de anställda betala en premie för optionerna, har IFRS 2 inte 

medfört någon effekt på företagets soliditet. Pontus Hult skriver att han ser positivt på de nya 

redovisningsreglerna och den internationella harmoniseringen då tanken bakom IAS/IFRS är 

att företag ska kunna jämföras utifrån samma förutsättningar. Han påpekar däremot att 
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jämförelsen mellan banker i USA kontra banker i Europa blir svår då företag i USA än så 

länge kan välja mellan att ta kostnaderna för optionsprogram mot det egna kapitalet eller över 

resultaträkningen. Hult menar att i USA är det dock knappt något företag som väljer att ta 

kostnaderna över resultaträkningen. Att jämförelsen mellan banker inom Europa kommer att 

öka ser han däremot som något positivt.  

 

4.2.2.5 För- och nackdelar med kostnadsföring av optionsprogram 

Pontus Hult menar att man kan fråga sig vad det är för typ av kostnad som egentligen uppstår 

då ett företag erbjuder optioner. Frågan kretsar kring om det ska anses vara en tjänst som 

banken erhåller från den anställda, d.v.s. ska man jämställa denna kostnad med en 

lönekostnad vilket innebär att det är naturligt att redovisa kostnaden för de erbjudna 

optionerna som en personalkostnad. Å andra sidan menar han att man också kan se det som att 

kostnaden inte avser en tjänst som den anställde levererar till banken utan att det istället är 

aktieägarna som avstår en del av sin vinst till den som tilldelas optionen. Det skulle innebära 

att kostnaden borde tas direkt mot det egna kapitalet. Från dessa två argument skriver Pontus 

Hult att de tillsammans med externa revisorer kommit fram till att optionsprogram bör 

kostnadsföras över resultaträkningen. 

 

4.2.2.6 Finns tendenser till att frångå optionsprogram? 

Pontus Hult anser att alla kostnader ska ifrågasättas och att kostnaderna för optionsprogram 

måste bevakas så att de inte ökar hur som helst. Däremot får kostnaderna för optioner inte ge 

avkall på syftet och principen på hur en kostnad ska hanteras i bokföringen. Han skriver att 

SEB däremot inte kommer att upphöra med optionsprogram då företaget anser att det är ett 

bra incitament som får deras ledande befattningshavare att känna sig motiverade. Dessutom är 

optionsprogram bra för att locka kompetent personal att arbeta inom företaget.  

 

4.3 Intervjuer med revisionsbyråer 

4.3.1 Intervjuobjekt 
Vi intervjuade Claes Janzon, redovisningsspecialist på Öhrlings genom ett personligt besök 

den 6 december 2005. Vi gjorde även en telefonintervju den 8 december 2005 med Karin 

Uebel som är redovisningsspecialist på avdelningen Kvalificerad Redovisning på KPMG. Till 

sin hjälp hade hon Magnus Lidén som är värderingsspecialist på Corporate Finance inom 

KPMG.  
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4.3.2 Företagens inställning till IFRS 2 
Vad har ni upplevt att företagen har för inställning till IFRS 2? 

Karin Uebel menar att det skiljer sig åt hur företagen upplever IFRS 2 beroende på om det är 

ett stort eller ett litet företag. De mindre företagen har lite svårare att acceptera IFRS 2 då det 

ger dem en ökad arbetsbörda samt att de nya reglerna kan vara svåra att förstå sig på. När det 

kommer till stora företag har Karin Uebel upplevt att de flesta anser kostnadsföringen av 

optionsprogram naturlig men att företagen däremot tycker att IFRS 2 är en mycket invecklad 

och komplicerad standard. Då IFRS 2 innebär ett nytt moment för företagen resulterar det i att 

de oftast behöver konsulthjälp runt t.ex. frågor kring hur de ska bära sig åt om de vill starta 

nya optionsprogram. Många företag är även förvirrade över om deras gamla optionsprogram 

ska värderas eller inte, samt hur redovisningen av deras optionsprogram påverkas av IFRS 2. 

Magnus menar att många företag tar hjälp av revisionsbyråer då de ska värdera sina 

optionsprogram och då är Black & Scholes den vanligaste optionsvärderingsmodellen. Det 

finns dock företag som själva gör grundarbetet till värderingen, för att sedan kontakta 

revisionsbyrån för att en specialist ska kunna titta igenom det. Magnus Liden har upplevt att 

det händer att många företag som har speciella villor knutna till sina optionsprogram ofta 

övervärderar programmen. Claes Janzon anser sig inte kunna svara på vad företagen har för 

inställning till IFRS 2, då han inte haft den kontakten med företagen, men han kan hålla med 

om att redovisningen har blivit komplex. Å andra sidan hänvisar han till att regelverket inte är 

skrivet för någon som inte har en utbildning inom ämnet. 

 

4.3.3 Optionsvärderingsmodell 
Tycker ni att IFRS 2 borde vara mer tydliga i sina riktlinjer angående valmöjligheter av 

optionsvärderingsmodell? 

Den kritik som funnits gentemot IFRS 2 och dess diffusa rekommendationer om 

optionsvärderingsmodell ställer sig både Claes Janzon, Karin Uebel och Magnus Liden 

frågande till. De menar att om bara företagen följer guiden i IFRS 2 så anger den exakt vilka 

modeller som borde användas och vilka som är lämpliga till olika sorters optionsprogram med 

tillhörande villkor. Följer företagen den guiden kan inte fel modell väljas, då det finns en 

modell för olika situationer. Claes Janzon är positiv till att det finns olika värderingsmodeller 

eftersom att han inte anser att man bör tvinga ett företag att använda sig av en bestämd modell 

som är sämre lämpad för deras optionsprogram och villkor. Han spekulerar i att då borde det 

vara bättre som det är nu, d.v.s. att ha en värderingsbilaga som berättar vilken modell som är 
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bäst för att uppskatta det verkliga värdet i olika situationer. Detta trots att det innebär att 

företagen måste vara duktiga på att förstå sig på värderingsmodeller. 

 

4.3.4 För- respektive nackdelar med kostnadsföring 
Ser ni några fördelar och nackdelar av kostnadsföringen av optionsprogram? 

Janzon förklarar att när det gäller de egetkapitalreglerade optionerna så mäter man värdet vid 

tilldelningspunkten, grant-date, och periodiserar sedan kostnaden över intjänandeperioden 

vilket för företagen kan resultera i både för- och nackdelar. Han förklarar att om kursen går 

som en raket och fördubblar sig flera gånger om så är det ändå bara det ursprungliga värdet 

som kostnadsförs, vilket leder till att det blir billigare i resultaträkningen. Om kursen däremot 

aldrig når optionens lösenkurs innan optionerna förfaller blir de värdelösa, vilket resulterar i 

att de anställda inte löser in optionerna. Då blir det ingen förmån för de anställda trots att 

företaget har kostnadsfört optionerna. Claes Janzon menar att han har sett att det går åt båda 

hållen för företagen och han tror att det ”jämnar ut” sig över en längre period. Han håller med 

IASB om att övervägande skäl talar för att optionsprogram är en kostnad. Han refererar till 

förarbetena till IFRS 2 (Basis for Conclusions) där man argumenterar för att det är likvärdigt 

att dela ut optioner som att betala ut en kontant ersättning. De anställda kan ju sedan 

omvandla sina aktier till pengar, d.v.s. om optionsprogrammen leder till inlösen av aktier, 

vilket då i slutändan blir samma sak som en kontant ersättning. Karin Uebel tror att företagen 

kommer att se över sina optionsprogram mer än vad de gjort tidigare, då optionerna nu ska 

synas som en kostnad i resultaträkningen och värderas till verkligt värde. 

 

4.3.5 Effekter av IFRS 2 
Vilka effekter har IFRS 2 på företagens räntabilitet, eget kapital och resultat? 

Claes Janzon förklarar att per definition så blir effekten av IFRS 2 på resultatet givetvis 

negativ. Frågan är sedan om den är materiell eller inte. Faktorer som inverkar är hur stor del 

av personalen som omfattas och hur stort företaget är. I ett företag med 100 000 anställda 

varav 50 stycken omfattas av optionsprogram blir effekten knappast märkbar. Vidare 

spekulerar han i att räntabiliteten också borde påverkas negativt även om det endast handlar 

om några promille för vissa företag. Däremot påverkas inte soliditeten för 

egetkapitalreglerade program, eftersom den kostnad som redovisas i resultaträkningen har en 

motsvarande ökning av en eget kapital komponent. Därmed menar Claes Janzon att varken 

soliditet eller eget kapital påverkas. När det gäller de kontantreglerade programmen påverkas 
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däremot soliditeten negativt eftersom man bokar en personalkostnad debet och en skuld 

kredit. Där är alltså inte motkontot eget kapital eftersom företaget har en skuld som ska 

betalas ut någon gång i framtiden när programmen regleras. Janzon anser dock att majoriteten 

av programmen är sådana där bolagen inte behöver betala ut någonting i slutändan då man 

istället emitterar nya aktier vilket leder till en utspädning av eget kapital. Både Claes Janzon 

och Karin Uebel hänvisar till, analytikern Peter Malmqvists undersökning, för vidare 

information om effekter. Han undersökte under åren 2003-2005, hur transformationen till 

IFRS/IAS kunde tänkas gå till. I Bilaga 4 finns en uträkning gjord av Peter Malmqvist, som 

visar hur transformationen till IFRS 2, har påverkat svenska börsnoterade företags resultat 

(Lindström, B. 2005). 

 

4.3.6 Optionsprogrammens framtid 
Hur tror ni framtiden kommer att se ut för optionsprogram? 

Karin Uebel säger att hon har sett vissa tendenser till att företag kommer att börja med 

aktieprogram i framtiden istället för optionsprogram. Visserligen kan det vara för tidigt att 

säga vid ett sådant tidigt stadium men hon tror att det framöver kommer att bli en större bredd 

på olika typer av incitamentsprogram. Karin Uebel påpekar däremot att hon tror att merparten 

av företagen kommer att ha kvar sina optionsprogram om det tidigare har varit ett kraftfullt 

incitament. Hon menar att det kanske märks på marginalen för de företag som faktiskt frångår 

optionsprogram. Claes Janzon tror inte att rekommendationen kommer att påverka 

optionsprogrammens framtidsutsikter då företaget i den finansiella rapporten förklarar vad 

den nya kostnaden beror på.  Han tillägger att han tycker att optionsprogram i de flesta fall är 

ett ypperligt sätt att motivera och effektivisera personal, speciellt om det går att knyta 

programmen till någon komponent innehavaren själv kan påverka. Han anser däremot att det 

bör finnas tak på de rörliga delarna av lönen. 

 

4.3.7 Jämförbarhet 
Tror ni att jämförbarheten mellan företags årsredovisningar kommer att öka tack vare de nya 

redovisningsreglerna? 

Båda anser att jämförbarheten kommer att öka då bl.a. intressenter kommer att få ett bättre 

underlag då det nu syns tydligare hur företaget har värderat sina optionsprogram och vilka 

optionsvärderingsmodeller som använts. Claes Janzon säger att då upplysningskraven är 

väldigt omfattande så kommer analytiker och intressenter, genom att läsa upplysningarna, 
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förstå exakt hur företagen tänkt när de värderat då de nu måste upplysa om alla variabler som 

ingår i optionsvärderingsmodellen. Båda håller med om att då andra bolag i andra länder 

måste tillämpa samma regler och redovisningskrav kommer jämförbarheten att öka. Janzon 

påpekar att jämförbarheten i alla fall inte kan minska i och med att det tidigare inte fanns 

några regler överhuvudtaget. 

 

4.3.8 Internationell harmonisering 
Tycker ni att den internationella redovisningen som IFRS leder till är positiv? 

Rent allmänt ser både Claes Janzon och Karin Uebel positivt på IFRS 2 samt de nya 

internationella redovisningsreglerna. Karin Uebel menar att det blir en bättre genomlysning av 

företagens årsredovisningar genom de upplysningskrav som IFRS fordrar. Båda anser även att 

de finansiella rapporterna i och med IFRS har förbättrats för intressenterna och användarna, 

men påpekar att läsaren måste ha någon sorts ekonomisk kunskap då de finansiella 

rapporterna kan vara väldigt komplexa och svåra att förstå. För en läsare som har den 

ekonomiska kunskapen är det däremot positivt då han/hon kan förstå hela logiken bakom 

redovisningen då fler upplysningar måste lämnas. Claes Janzon menar att ett gemensamt 

regelverk underlättar kommunikationen för företag som investerar i olika länder då man dels 

har utbildningar i regelverket lokalt samt att standarderna finns översatt till många olika 

språk. En annan aspekt som båda nämner är att införandet av IFRS 2 leder till en 

harmonisering samt en effektivare kapitalmarknad, vilket är IASB:s målsättning. 
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4.4 Årsredovisningar 
Hur har resultatet, det egna kapitalet, räntabiliteten och soliditeten förändrats för de två 

företagen av införandet av IFRS 2?  

 

Genom att studera AstraZenecas och SEB:s årsredovisningar för 2004 har vi läst av hur 

resultat och eget kapital har förändrats p.g.a. den nya rekommendationen IFRS 2. Därefter har 

vi räknat ut räntabilitets- och soliditetsförändringar Detta gäller för jämförelseåret 2004. 

Resultatet av studien följer nedan: 

 

4.4.1 AstraZeneca 
Resultat 2004: 5085 MUSD (före skatt) 

Resultatförändring med hänsyn tagen till IFRS 2: - 147 MUSD (före skatt) 

Nytt resultat: (5085-147) MUSD = 4938 MUSD (efter finansiella poster och före skatt) 

Ingående eget kapital: 13257 MUSD 

Utgående eget kapital: 14519 MUSD 

Genomsnittligt eget kapital: (13257+14519)/2 MUSD = 13888 MUSD 

Förändring av eget kapital p.g.a. IFRS 2: +/- 0 (IFRS 2 har inte påverkat eget kapital, 

eftersom den kostnad som redovisats i resultaträkningen, - 147 MUSD, har en motsvarande 

ökning av en eget kapital komponent) 

Räntabilitet på eget kapital innan effekter av IFRS 2: 5085/13888 = 0,3661 = 36,61 % 

Räntabilitet på eget kapital med hänsyn tagen till effekter av IFRS 2: 

4938/13888 = 0,3556 = 35,56 % 

Räntabilitetsförändring: (35,56-36,61) % = - 1,05 %  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att IFRS 2 gav upphov till en negativ effekt på 

resultatet med 147 MUSD, eget kapital förblir oförändrat och räntabiliteten påverkas negativt 

med 1,05 %. IFRS 2 påverkar inte totalt kapital varför företaget inte får någon förändring på 

soliditeten kortsiktigt sett. Detta beror på att företaget varken använt sig av syntetiska 

optioner, ”intrinsic-metoden” eller låtit sina anställda betala en premie för optionerna. 
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4.4.2 SEB 
Resultat 2004: 9273 MSEK (före skatt) 

Resultatförändring med hänsyn tagen till IFRS 2: -70 MSEK 

Nytt resultat: (9273-70) MSEK = 9203 MSEK (efter finansiella poster och före skatt) 

Ingående eget kapital: 51008 MSEK 

Utgående eget kapital: 48464 MSEK 

Genomsnittligt eget kapital: (51008+48464)/2 MSEK = 49736 MSEK 

Förändring av eget kapital p.g.a. IFRS 2: +/- 0 (IFRS 2 har inte påverkat eget kapital, 

eftersom den kostnad som redovisats i resultaträkningen har en motsvarande ökning av en 

eget kapital komponent) 

Räntabilitet på eget kapital innan effekter av IFRS 2: 9273/49736 = 0,1864 = 18,64 % 

Räntabilitet på eget kapital med hänsyn tagen till effekter av IFRS 2: 9203/49736 = 0.1850 = 

18,50 % 

Räntabilitetsförändring: (18,50-18,64) % = - 0,14 %  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att IFRS 2 gav upphov till en negativ effekt på 

resultatet med 70 MSEK, eget kapital förblir oförändrat och räntabiliteten påverkas negativt 

med 14 promille. IFRS 2 påverkar inte totalt kapital varför företaget inte får någon förändring 

på soliditeten. Detta beror på att företaget varken använt sig av syntetiska optioner, ”intrinsic-

metoden” eller låtit sina anställda betala någon premie för optionerna.
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5. ANALYS 
I följande kapitel kommer vi att analysera den information vi samlat in från 

enkätundersökningen och intervjuerna. Informationen kopplas till uppsatsens syfte samt 

innehållet i den beskrivna teorin. Vi börjar med att analysera resultatet från 

enkätundersökningen och fortsätter sedan med en analys av det material som intervjuerna 

gav upphov till. 

 

5.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen visade att tjugoen stycken av de femtiosex företagen som besvarade 

enkäten har aktiva optionsprogram. Det vanligaste optionsprogrammet bland de undersökta 

företagen är personaloptioner och följs sedan åt av tecknings- och köpoptioner. Inget företag 

använder sig av syntetiska optioner. Nitton av de tjugoen företagen har inte kostnadsfört sina 

optionsprogram före 2005. Det innebär att de till den 1 januari 2005 har fått genomgå en 

förändring i sin redovisning eftersom det numera är ett krav på att börsnoterade företag ska 

kostnadsföra optionsprogrammen i sin koncernredovisning. 

 

5.1.1 Resultatpåverkan 
Tolv stycken av de undersökta företagen med aktiva optionsprogram har fått en negativ effekt 

på resultatet vilket är en naturlig effekt av IFRS 2 eftersom den innebär att resultatet belastas 

med en kostnad som tidigare inte funnits med. Sju företag har inte fått någon resultatpåverkan 

alls vilket kan bero på olika saker t.ex. så har tre företag sålt optionerna till marknadspris till 

sina anställda och vederlaget motsvarar på så vis kostnaden för optionsprogrammen. Detta 

innebär att ingen kostnad upptas i resultaträkningen, vilket betyder att dessa företag inte 

omfattas av IFRS 2. I de resterande företagen som svarat att resultatet inte påverkats har 

optionerna ställts ut av huvudägaren, d.v.s. ägaren med störst andel aktier, vilket inte innebär 

någon kostnad för företagen. Ett företag har svarat att de inte vet hur resultatet påverkats 

vilket kan bero på att enkäten möjligen har blivit besvarad av någon person som inte varit 

tillräckligt kunnig inom ämnesområdet och därför inte uttalat sig. Ett företag har svarat att 

införandet av IFRS 2 leder till en positiv påverkan på resultatet. Detta företag har även innan 

2005 kostnadsfört sina optionsprogram men har inte lämnat oss någon uppgift på hur denna 

kostnadsföring gått till. En möjlighet kan vara att de använt sig av ”intrinsic-metoden” (vilken 

innebär att en kostnad redovisats i den utsträckning optioners lösenpris understigit aktuell 
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börskurs) och då är det möjligt att övergången till att värdera optioner enligt någon av IFRS 2 

rekommenderad modell leder till ett ökat resultat. Detta är dock bara spekulationer. 

 

5.1.2 Räntabilitetspåverkan 
När det kommer till frågan hur räntabiliteten påverkas av införandet av IFRS 2 konstaterar nio 

företag en negativ effekt på räntabiliteten. Samtliga av dessa företag har även fått en negativ 

effekt på resultatet vilket bidrar till den negativa räntabilitetseffekten. Tio företag har inte sett 

någon effekt alls på räntabiliteten varav sju av dessa härstammar från gruppen utan 

resultatpåverkan. Övriga tre har dock fått en effekt på resultat men inte räntabilitet. Det kan 

tyckas märkligt eftersom räntabiliteten är ett mått på avkastningen på det egna kapitalet, d.v.s. 

resultat dividerat med eget kapital. Om resultatet påverkas negativt borde teoretiskt sett även 

räntabiliteten påverkas negativt så länge vi inte har någon förändring i eget kapital. 

Anledningen till att företagen ändå anser att räntabiliteten inte påverkas kan vara att resultatet 

minskar minimalt i förhållande till det totala resultatet och/eller att totalt eget kapital är 

gigantiskt stort i förhållande till resultatminskningen vilket innebär att effekten på 

räntabiliteten blir minimal. Man får därmed ingen materiell räntabilitetspåverkan. Företaget 

med positiv resultatpåverkan har också fått en positiv räntabilitetspåverkan och företaget som 

svarat att de inte vet hur resultatet påverkats har även uppgett att de inte vet hur räntabiliteten 

påverkats. 

 

5.1.3 Soliditetspåverkan 
Tre av de undersökta tjugoen företagen har fått en positiv påverkan på soliditeten. Två av 

dessa företag säljer optionerna till marknadsvärde till sin personal och optionspremien bokas 

då i eget kapital vilket leder till ökad soliditet. Det är då egentligen inte själva IFRS 2 som 

leder till en ökad soliditet för dessa företag i och med att de inte berörs av rekommendationen. 

Det tredje företaget som svarat att de ser en positiv påverkan på soliditet är samma företag 

som hade en positiv påverkan på resultat och räntabilitet. Förklaringen kan, som nämnts ovan, 

vara att de tidigare använt sig av ”intrinsic-metoden” då de värderat, eftersom effekten på eget 

kapital då kan bli positiv vid en övergång till IFRS 2. De två företag vars soliditet påverkats 

negativt härstammar från gruppen med negativ resultatpåverkan. Företagen menar att 

soliditeten påverkas negativt på lång sikt i och med ökade administrativa kostnader och ökat 

behov av konsulthjälp från revisionsbyråer som den nya redovisningsrekommendationen av 

optionsprogram för med sig. Majoriteten av företagen anser att soliditeten inte påverkas 
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överhuvudtaget av den nya rekommendationen. Sex av dem är företag vars resultat inte heller 

påverkas av IFRS 2. Dem resterande sju härstammar från gruppen med negativ 

resultatpåverkan. Eftersom samtliga tjugoen företag med aktiva optionsprogram använder sig 

av eget kapital reglerade program så bör teoretiskt sett inte IFRS 2 få någon effekt på 

soliditeten. Företaget vars respondent svarat att han/hon inte vet är samma respondent som 

svarat vet ej på tidigare frågor om resultatpåverkan och räntabilitetspåverkan. 

 

5.1.4 Attityd till IFRS 2 
De flesta företag, nio stycken, som har aktiva optionsprogram är positivt inställda till 

kostnadsföring av optionsprogram men nästan lika många, sju stycken, har ännu inte skapat 

sig en uppfattning. Det kan bero på att IFRS 2 är en relativt ny rekommendation som inte alla 

har hunnit sätta sig in i och ta ställning till. Den är dessutom komplicerad vilket bidrar till att 

det kan vara svårt att bilda sig en uppfattning för företagen om hur de kommer att påverkas av 

den. Fem företag är negativt inställda till standarden. Många anser att optionsprogram inte bör 

kostnadsföras av den anledningen att det är en transaktion mellan ägare och personal, d.v.s. en 

utspädning av nuvarande aktieägares andel av bolaget, och därmed inte en kostnad för 

bolaget. En respondent anser att kostnadsföringen gör optionsprogram oförmånliga i 

jämförelse med andra program. Fyra stycken av företagsrespondenterna tror att 

optionsprogrammen kommer att överges i framtiden p.g.a. att det har blivit administrativt 

krångligt och dyrt och att kopplingen mellan utförda prestationer och börskurs inte är optimal. 

Ett av företagen har redan övergått till att ersätta optionsprogrammen med aktieköpsplaner, 

medan resterande företag inte vet vilka incitament som kommer att ersätta nuvarande 

optionsprogram. 

 

5.1.5 Värdering 
När det kommer till värdering av optionsprogram så lämnar majoriteten över 

värderingsarbetet till någon extern part. Alla företag i undersökningen värderar enligt 

modellen Black & Scholes förutom tre vars respondenter inte vet vilken värderingsmodell 

som används. Här kan vi se ett problem eftersom Black & Scholes egentligen inte är lämpad 

att värdera personaloptioner vilket är den typ av optioner som de flesta av företagen använder 

sig av. Vi kan alltså se en brist vid valet av värderingsmodell. 
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5.1.6 Företag som tidigare använt sig av optionsprogram 
Av de elva företag som tidigare använt sig av optionsprogram men som inte har några aktiva 

sådana i dagsläget är det tecknings- och personaloptioner som varit vanligast. Syntetiska 

optioner har förekommit bland ett av företagen och ett annat har använt sig av köpoptioner. 

Många företag har valt att frångå optionsprogrammen p.g.a. att de inte fungerat tillräckligt bra 

som drivmotor för att motivera personal. Bland andra anledningar hittar vi att optionerna löpt 

ut och att företagen då istället valt andra ersättningsformer som passat dem bättre. Ett företag 

har t.ex. valt att övergå till konvertibler p.g.a. ett behov av externt kapital vilket inte ett 

optionsprogram kunde tillföra. Ingen av de tillfrågade har svarat att optionsprogrammen 

övergetts p.g.a. införandet av IFRS 2, men en respondent anger att det är möjligt att kritiken 

mot optioner bidragit till att personaloptioner inte kommit på tal igen. Knappt hälften av 

företagen har inte övergått till någon annan typ av incitament efter det att optionsprogrammen 

slopades. Övriga har övergått till ersättningar som rörliga lönedelar i form av bonusprogram 

och provisioner till ledande befattningshavare samt personalkonvertibler. 

 

5.1.7 Företag som aldrig använt sig av optionsprogram 
Bland de tjugofyra företag som aldrig använt sig av optionsprogram använder sig hälften inte 

heller idag av någon annan typ av incitamentsprogram. Bland de resterande tolv hittar vi 

incitament i form av rörliga lönedelar till ledningsgruppen, bonusprogram utformade på 

diverse olika sätt, vinstdelningsprogram samt konvertibelbaserade program. 

 

5.1.8 Bidrar IFRS 2 till en mer rättvisande bild? 
Frågan ”Anser ni att införandet av IFRS 2 kommer att bidra till en mer rättvisande bild av ett 

företags ekonomiska ställning”? ställdes till samtliga företag. Arton företag svarade ja på 

frågan, fjorton svarade nej och tjugotvå stycken svarade, vet ej. Har svaret på frågan 

någonting att göra med huruvida företaget självt träffas av rekommendationen? Finns det 

någon korrelation mellan företag med aktiva optionsprogram vars resultat påverkas negativt 

och deras syn på rekommendationen IFRS 2. Vi avslutar analysen av enkätsvaren med att 

undersöka detta lite närmare. 
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Figur 14

Bidrar införandet av IFRS 2 till en mer rättvisande bild av ett företags
ekonomiska ställning?

 

I figur 14 har den horisontella axeln delats upp i olika kategorier beroende på hur företagens 

resultat påverkats av införandet av IFRS 2. Om vi går från vänster till höger återfinns längst 

till vänster det företag vars resultat påverkats positivt, därefter kommer de företag med 

negativ resultatpåverkan, sedan följer företagen med ingen påverkan alls på resultat (i denna 

grupp ingår då alla företag som inte har aktiva optionsprogram) och längst till höger hittar vi 

företaget som svarat att de inte vet hur resultatet påverkats av den nya rekommendationen. 

Figuren återspeglar en tendens att företag med negativ resultatpåverkan i stor utsträckning 

inte anser att IFRS 2 bidrar till en mer rättvisande bild av ett företags ekonomiska ställning. 

Av de företag vars resultat inte alls påverkas av IFRS 2 anser många att den nya 

rekommendationen visst bidrar till att visa en rättvisande bild av ett företags ekonomiska 

ställning. Majoriteten av företagen som inte berörs av rekommendationen har dock svarat att 

de inte vet om den bidrar till en mer rättvisande bild, antagligen p.g.a. att de inte är tillräckligt 

insatta i vad rekommendationen egentligen innebär.  
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5.2 Intervjuer 

5.2.1 Bakgrund 

De båda företagen som intervjuats är båda välkända koncerner. Läkemedelföretaget 

AstraZeneca är störst och har flera internationella företag runt om i världen med ca 64 000 

anställda. Skandinaviska Enskilda Banken har ca 20 000 anställda. Båda dessa företag har 

utestående optionsprogram där deras anställda erbjuds personaloptioner, vilket innebär att 

optionerna inte är överlåtbara samt att de är knutna till vissa villkor för att de anställda ska 

kunna utnyttja dem. Detta stämmer överens med den tidigare beskrivna teorin angående 

personaloptioner. Båda företagens optioner kan utnyttjas först efter tre år men har dock en 

längre löptid. Företagen erbjuder endast optioner till ledande befattningshavare och viktiga 

nyckelpersoner såsom specialister inom ett visst område vilket är vanligt bland just 

personaloptioner. Båda företagen anser att optionsprogram är ett bra incitament då det både 

motiverar personalen och får dem att arbeta mer effektivt. Precis som agentteorin föreskriver, 

har båda representanterna upplevt att koncernen anser optionsprogrammen fungera som en 

motiverande drivmotor som får anställda att arbeta mer effektivt då det gagnar deras egna 

intressen. Representanten för AstraZeneca nämner även att optionsprogram är en stor fördel 

eftersom de bidrar till att skapa ett intresse bland de anställda som sammanstrålar med 

aktieägarnas. Detta stämmer bra överens med agentteorin som går ut på att få uppdragsgivare 

och agenter att sträva mot samma mål. Representanten för SEB trycker även på att 

optionsprogram är ett bra sätt för att kunna sänka lönekostnaden. I och med att båda företagen 

använder sig av personaloptioner, vilka är egetkapitalreglerade, innebär det att redovisningen 

för de båda har påverkats på samma sätt.  

 

5.2.2 Förberedelse och attityd till IFRS 2 
När det gäller tillämpningen av de nya redovisningsreglerna har de båda företagen förberett 

sig på lite olika sätt. Som nämnts i teoriavsnittet rekommenderas koncernerna att tillämpa ett 

jämförelseår 2004. SEB har följt rekommendationen och även tagit reda på hur deras 

optionsprogram kommer att påverkas inför IFRS 2. Banken beräknade marknadsvärdet på 

sina optionsprogram och gjorde vissa anpassningar av sina avtal och villkor så att 

optionsprogrammen kunde klassificeras som egetkapitalinstrument. De skapade själva förslag 

till anpassningarna av programmen och tog sedan hjälp av en revisionsbyrå som såg över 

förslagen och hjälpte dem med eventuella frågor kring de nya redovisningsreglerna. Detta 

indikerar att det finns en viss osäkerhet kring IFRS 2 då företagen inte riktigt kan vara säkra 

 73 
 



på att de har förstått standarden till fullo. Under arbetets gång har vi förstått att det är ett 

vanligt problem för många företag. Karin Uebel från KPMG håller med om att standarden är 

komplicerad vilket bidrar till att de får många frågor kring IFRS 2. AstraZeneca, som tidigare 

använt sig av både US GAAP och UK GAAP, började tillämpa omräkningsåret redan 2003 så 

att eventuella svårigheter skulle vara utredda till år 2005. AstraZeneca har utbildat 180 

ekonomer i Sverige inför tillämpningen av IFRS. Detta har gjorts genom att titta på vilka 

förändringar standarden innebär för Storbritanniens del samt att de haft två dagars seminarier 

för hur IFRS ska tillämpas i Sverige. Karin Uebel på KPMG nämnde att hon upplevt att de 

stora företagen tycker att kostnadsföringen av optionsprogram är naturlig vilket stämmer bra 

in i dessa företags fall. Både Leif A Johansson på AstraZeneca och Pontus Hult på SEB hade 

en positiv attityd till IFRS 2 då de båda anser att det leder till en mer rättvisande bild av 

företagets kostnader av optionsprogram. Pontus Hult nämner även att det är en stor fördel för 

intressenter och analytiker att upplysningskraven blivit mer omfattande. Enligt IASB är också 

syftet med IFRS 2 att investerare och analytiker utifrån den finansiella rapporten ska kunna 

bedöma vilken inverkan aktierelaterade ersättningar till de anställda har på ett företags 

finansiella ställning, resultat och kassaflöde. Båda representanterna från KPMG och Öhrlings 

ser också ovanstående aspekter i en mycket positiv anda. Leif A Johansson från AstraZeneca 

anser dock att det lätt blir för mycket information vilket bidrar till att läsaren måste lusläsa 

årsredovisningarna. Revisionsbyråerna kontrar med att det förutses att läsaren har en 

ekonomisk kunskap sedan tidigare för att kunna förstå logiken bakom redovisningen. Detta 

faktum berörs även i de fyra egenskaperna i föreställningsramen. Båda representanterna från 

revisionsbyråerna tycker att införandet av IFRS 2 leder till en harmonisering av redovisningen 

samt ett strävande efter en effektivare kapitalmarknad vilket är IASB:s målsättning. 

 

5.2.3 Värdering av optionsprogram 
AstraZeneca värderar sina optionsprogram internt medan SEB använder sig av en extern 

revisionsbyrå. Värderingsspecialisten Magnus Lidén på KPMG säger att det är vanligt att 

företagen tar hjälp av revisionsbyråer vid värdering av optionsprogram eftersom värderingen 

är komplicerad och många företag känner sig förvirrade över hur just deras optionsprogram 

ska värderas. En del företag gör som AstraZeneca, vilket innebär att grundarbetet till 

värderingen görs av företaget själv varefter en extern revisionsbyrå tittar igenom det. Magnus 

Lidén tillägger att många företag har en viss tendens till att övervärdera sina optionsprogram 

p.g.a. villkoren som är knutna till programmen. Båda företagen har värderat sina 
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optionsprogram till verkligt värde med hjälp av optionsvärderingsmodellen Black & Scholes, 

vilken är en av de optionsvärderingsmodeller som företag kan använda sig av enligt IFRS 2. 

Det är en mycket komplicerad modell som lämpar sig bäst för den öppna optionshandeln, 

varför det kan tyckas märkligt att så många företag använder sig av den. I den internationella 

debatten som finns att hitta i teorin är det många som uttrycker kritik mot Black & Scholes. 

De anser att den övervärderar optioner och att den inte är lämplig för värdering av optioner 

som har en lång löptid. 

 

Författarna Hasset och Wallison är kritiska mot optionsvärderingsmodeller eftersom de anser 

att det inte finns någon tillfredställande metod som beräknar verkligt värde för 

optionsprogram. Enligt dem sjunker därför tillförlitligheten i de finansiella rapporterna i och 

med IFRS 2, och företagens kostnader blir svårare att jämföra för investerare och andra 

intressenter. Representanterna från KPMG och Öhrlings ställer sig tvetydiga till kritiken. De 

menar att om bara företagen följer guiden i IFRS 2 så anger den exakt vilken modell som bör 

användas vid olika sorters optionsprogram och intjäningsvillkor. Claes Janzon på Öhrlings 

tycker att det är bra att det finns olika alternativ till värderingsmodeller eftersom de passar 

olika optionsprogram. Han förklarar även att upplysningskraven är väldigt omfattande vilket 

innebär att företagen måste upplysa om alla variabler som ingår i optionsvärderingsmodellen 

samt hur de tänkt när de värderat. På så sätt menar Claes Janzon att de finansiella rapporternas 

tillförlitlighet ökar i och med IFRS 2. Författarna Bodie, Kaplan och Merton (2003) anser inte 

heller att kritiken som riktats mot optionsvärderingsmodeller är relevant. De tycker att det är 

bättre att försöka uppskatta ett precist värde än att inte kostnadsföra optioner alls. 

 

5.2.4 Bidrar IFRS till ökad jämförbarhet och transparens? 
Både företagen och revisionsbyråerna anser att jämförbarheten inom Europa kommer att öka, 

vilket underlättar för företag som vill expandera eller flytta sin verksamhet inom Europa. Leif 

A Johansson från AstraZeneca anser att det kommer bli lättare att jämföra sig med 

konkurrenter och uppköpskandidater. Pontus Hult från SEB ser positivt på att jämförbarheten 

mellan banker inom Europa ökar. De tycker att det skulle vara bra om även USA tillämpade 

samma regler så att även jämförbarheten med amerikanska banker skulle öka. Vidare påpekar 

Pontus Hult att investerare och analytiker nu lättare kan jämföra olika företag sinsemellan, 

vilket även är ett av det mål som föreställningsramen förespråkar. Enligt Warren Buffet, 

bidrar IFRS 2 till en ökad transparens i och med att företag måste synliggöra kostnaderna för 
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sina optionsprogram. Författarna Bodie, Kaplan och Merker håller med och hävdar att det 

också bidrar till att nyckeltal enklare kan beräknas. Även representanterna från 

revisionsbyråerna anser att IFRS 2 bidrar till att intressenter får ett bättre beslutsunderlag, då 

det syns tydligare hur företagen har värderat sina optionsprogram och vilka 

optionsvärderingsmodeller som använts. Leif A Johansson menar att jämförbarheten inom 

Europa kommer att öka, speciellt med andra konkurrenter och andra uppköpskandidater. Ökad 

jämförbarhet underlättar för företag som vill flytta sin verksamhet inom Europa. Det nya 

regelverket leder även till en ökad transparens. Det håller den välkände placeraren Warren 

Buffet, med om, i och med att företag numera måste synliggöra kostnaderna för sina 

optionsprogram. Pontus Hult anser att jämförbarheten kommer att öka och att det är bra för 

investerare och intressenter som vill jämföra olika företag sinsemellan samt att det är bra att 

jämförbarheten mellan banker inom Europa ökar. Pontus Hult tillägger dock att det vore bra 

om USA tillämpade samma regler då de upplevt de svårt att jämföra amerikanska banker 

eftersom de än så länge kan välja att belasta sina optionsprogram över eget kapital eller 

resultaträkningen. Enligt en av de fyra egenskaperna i föreställningsramen, jämförbarhet, är 

den bakomliggande tanken att de internationella redovisningsreglerna ska underlätta 

investerares och intressenters arbete. De behöver inte längre ta reda på varje lands specifika 

regler inom redovisning utan att länderna kan jämföras utifrån samma förutsättningar. Det 

håller framförallt författarna Bodie, Kaplan och Merker med om då de hävdar att 

jämförbarheten kommer att öka då optionerna blir synliga i resultaträkningen vilket medför att 

nyckeltal lättare kan beräknas. Båda revisionsbyråerna håller med ovanstående parter om att 

jämförbarheten kommer att öka genom att intressenter får ett bättre underlag då det t.ex. syns 

tydligare hur företaget har värderat sina optionsprogram och vilka optionsvärderingsmodeller 

som använts. Claes Janzon från Öhrlings tillägger att jämförbarheten absolut inte kan minska 

då det tidigare inte fanns några regler i överhuvudtaget.  

 

5.2.5 För- och nackdelar med kostnadsföring av optionsprogram 
Båda företagen har fått en negativ effekt på sina resultat. AstraZeneca fick en negativ 

inverkan på resultatet på 147 MUSD och en negativ räntabilitetsförändring på 1,05 %. SEB 

fick en negativ resultateffekt på 55 MSEK och en negativ räntabilitetsförändring på 0,14 %. 

Enligt Leif A Johansson är kostnaden, trots den stora summan, inte dimensionerande utan 

endast en förklaringspost. Soliditeten har inte påverkats alls för företagen eftersom att ingen 

av dem använder syntetiska optioner, har värderat enligt ”intrinsic-metoden” eller låtit sina 
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anställda betala någon premie för optionerna. Eftersom att en komponent i eget kapital blir en 

motpost till kostnaden vid egetkapitalreglerade optioner medför detta att soliditeten inte 

påverkas. Båda representanterna från AstraZeneca och SEB tycker att optionsprogram bör ses 

som en kostnad och ser inte den negativa resultateffekten som ett stort problem. Detta kan 

bero på att båda företagen är stora och har en hög omsättning. Leif A Johansson har förståelse 

för att många mindre företag inte är positivt inställda till IFRS 2 då standarden innebär stora 

administrativa kostnader samt att kostnaderna för konsulthjälp ökar.  

 

Båda företagen tycker att problemet kretsar kring huruvida kostnaden för optionerna ska 

definieras. Enligt IAS/IFRS definition av personalkostnader uppstår dessa då arbetet den 

anställde kopplas till utförts. Genom den definitionen tillämpas matchningsprincipen då det 

finns ett samband mellan kostnader och intäkter d.v.s. att optionsprogrammens uppskattade 

kostnader kopplas till de prestationer som de anställda utför under optionsprogrammets löptid. 

Båda representanterna från AstraZeneca och SEB anser att optionsprogram som erbjuds till 

anställda är likvärdiga en lönekostnad. Detta håller Warren Buffett med om, då han anser att 

optionsprogram har haft en betydande roll när det gäller de senaste årens 

redovisningsskandaler. Han menar att kostnadsföringen av optionsprogram kommer hindra 

företagsledares girighet och alltför generösa villkor då de inte längre kan ”gömma” 

kostnaderna.  

 

Claes Janzon från Öhrlings menar att det kan finns en del nackdelar med kostnadsföring som 

att t.ex. aktiekursen aldrig når optionens lösenkurs. Då förfaller optionerna värdelösa, vilket 

betyder att det inte blir en förmån för de anställda trots att företaget har kostnadsfört 

optionerna. Trots det anser Claes Janzon att övervägande skäl talar för att optionsprogram är 

en kostnad då det är likvärdigt att dela ut optioner som att betala ut en kontant ersättning. 

Karin Uebel från KPMG tillägger att företagen antagligen kommer att se över sina 

optionsprogram mer än vad de gjort tidigare i och med införandet av IFRS 2.  

 

5.2.6 Finns det tendenser till att frångå optionsprogram? 
Inget av företagen visade tendenser till att frångå optionsprogrammen p.g.a. IFRS 2 utan 

ansåg att så länge optionsprogram visar sig vara ett fungerande incitamentsprogram så ska de 

fortsätta verka. Leif A Johansson medgav dock att det fanns en förståelse för mindre företag 

som frångår optionsprogram p.g.a. IFRS 2. Mindre företag har ett lägre resultat vilket innebär 
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att kostnaden för optionsprogram blir mer märkbart för dem. Detta stämmer framförallt i USA 

där undersökningen av Barbara Jorgensen visade att så många som 53 % av alla privatägda 

företag minskat användandet av optionsprogram då dessa ska börja kostnadsföras före 2006 

års utgång. Leif A Johansson påpekade att det verkar vara mest vanligt att kritik riktas mot 

kostnadsföring av optionsprogram i USA, vilket vi efter de artiklar vi läst är benägna att hålla 

med. Anledningen kan vara att optionsprogram är ett väldigt vanligt incitamentsprogram i 

USA, vilket medför att kostnadsföringen får en effekt för fler av de amerikanska företagen. 

Karin Uebel anser att det är för tidigt att se om det finns tendenser för företagen i Sverige att 

frångå optionsprogram p.g.a. IFRS 2. Hon tillägger dock att det är mycket möjligt att det blir 

en större bredd av olika typer av optionsprogram i framtiden samt att företagen kan komma att 

använda sig av aktieprogram istället för optionsprogram. Claes Janzon tror inte heller att 

företagen kommer att frångå sina optionsprogram om dessa är välfungerande som incitament 

eftersom det framgår i årsredovisningen vad den nya kostnaden beror på. Både företagen och 

Claes Janzon nämner att företag måste se till att villkoren är rimliga samt att taken för 

optionerna är uppsatta till en rimlig nivå. 
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6. SLUTSATS 
I vårt sista kapitel presenterar vi de slutsatser vi dragit utifrån vår enkätundersökning och 

våra intervjuer. Vi har delat upp slutsatsen i rubriker som återspeglar syftet med uppsatsen. I 

kapitlet ingår även en kritisk granskning av uppsatsen och förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Effekter på resultat, eget kapital, räntabilitet och soliditet 
För de flesta svenska börsföretag som har aktiva optionsprogram har resultatet påverkats 

negativt vid införandet av IFRS 2. Båda de intervjuade företagen har fått en negativ effekt på 

resultatet men anser inte att optionsprogram utgör några dimensionerande kostnader i 

förhållande till deras totala resultat. Av enkätundersökningen framgick det att för majoriteten 

företag med aktiva optionsprogram har resultatet påverkats negativt, men det var många vars 

resultat inte påverkats alls. Det har visat sig att det inom många företag är huvudägaren som 

ställer ut optioner, vilket innebär att huvudägaren står för kostnaden och inte bolaget. Många 

företag erbjuder även sina anställda optioner som de får köpa till ett marknadsvärde vilket 

medför att företagen inte behöver ta hänsyn till IFRS 2. En slutsats av detta kan vara att 

företagen har övergått till marknadspris för att undkomma de kostnader som IFRS 2 innebär. 

 

Teoretiskt sett bidrar en negativ resultatpåverkan till en negativ räntabilitetsförändring. I 

början av vår undersökning trodde vi att räntabilitetsförändringen som IFRS 2 bidrog till 

skulle bli mycket mer märkbar, men det visade sig att vi hade fel. De flesta företag verkar 

nämligen anse att räntabilitetsförändringen är så pass liten att den knappast ens är mätbar. 

Genom de beräkningar vi gjort på räntabilitetsförändringen av de företag vi intervjuat, har vi 

för dessa företag konstaterat att trots de stora negativa resultateffekterna har inte räntabiliteten 

påverkats nämnbart.  

 

Soliditeten har inte påverkats för de två intervjuade företagen eftersom de använder sig av 

egetkapitalreglerade optionsprogram som tilldelats de anställda gratis. För optionsprogram 

som utställts till ett marknadspris eller där de anställda betalat någon form av premie för 

optionerna, påverkas soliditeten däremot positivt. Det gäller även för syntetiska optioner. 

 

6.2 Attityd till IFRS 2 
Vi har kommit fram till att attityden till IFRS 2 skiljer sig bland svenska börsnoterade företag. 

Båda representanterna från AstraZeneca och SEB är positivt inställda till den nya standarden 
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och vi har under uppsatsens gång noterat att de stora företagen oftast visar sig vara positiva. 

Det kan bero på att merkostnaden som IFRS 2 ger upphov till inte blir lika märkbar för de 

stora företagen då de genererar så stora vinster. Kostnadsföringen blir för dem endast en 

förklaringspost d.v.s. ett synliggörande av kostnader som egentligen alltid funnits. Många 

mindre företag verkar däremot ha en negativ inställning till IFRS 2 eftersom standarden 

innebär att en stor del av deras resurser då måste gå till den administration och konsulthjälp 

som IFRS 2 ger upphov till. Ett företag som medverkade i enkätundersökningen gav en 

intressant syn på hur många mindre företag verkar uppleva IFRS 2, då han ordagrant svarade 

”IFRS är ett skit som gör att revisorer och experter får mer att göra. IFRS är helt kass…”. 

 

Genom enkätundersökningen visade det sig att många företag inte har skapat sig någon 

uppfattning om IFRS 2, vilket vi tror beror på att det är en ny rekommendation som anses 

vara för komplicerad för att lättvindigt sätta sig in i. Båda representanterna från 

revisionsbyråerna är positivt inställda till IFRS 2. Vi har dock fått intrycket av att även de 

tycker att standarden är komplicerad och att de har stor förståelse för företag som endast ser 

IFRS 2 som en ökad administrativ börda. Införandet av IFRS 2 är dock positivt för 

revisionsbyråerna då standarden innebär att de får en ökad kundkrets i och med företagens 

behov av konsulthjälp. 

 

Från enkätundersökningen såg vi en tendens till att företag vars resultat påverkas negativt av 

IFRS 2, verkar mer benägna att ha uppfattningen att IFRS 2 inte bidrar till en mer rättvisande 

bild av ett företags ekonomiska ställning. Enkätundersökningen visade vidare att många av 

företagen som inte berörs av rekommendationen inte har någon uppfattning om dess ”värde”. 

 

En fråga som många företag tar upp, oberoende av attityd till IFRS 2, är huruvida 

optionsprogram ska betraktas som en kostnad eller ej. Vissa företag anser att det endast är en 

utspädning av aktieägarnas kapital och därmed ingen kostnad för bolaget. En annan aspekt, 

som vi tycker är anmärkningsvärd, är att den redovisade kostnaden för optionsprogram ska 

finnas kvar även om de utställda optionerna aldrig löses in. Detta faktum är inget som de 

intervjuade företagen uttryckte någon större oro för, men som vi tror kan vara besvärligt för 

andra företag. Även Claes Janzon från Öhrlings höll med om att detta var en aspekt som var 

anmärkningsvärt märkligt. 
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När det kommer till värdering av optioner är Black & Scholes den mest använda 

optionsvärderingsmodellen bland de undersökta företagen. Vi tycker att fenomenet är 

märkligt, och man kan fråga sig om det verkliga värdet uppskattas korrekt, då modellen enligt 

IFRS 2 inte anses lämplig för värdering av personaloptioner med en lång löptid. Vi har dock 

inte funnit något svar på varför det är just den modellen som flertalet använder, då det heller 

inte ingick i vårt syfte att undersöka detta. 

 

6.3 Tenderar företagen till att frångå optionsprogram? 
Få företag med aktiva optionsprogram tror att dessa kommer att överges. Vi tror att företag, 

vars optionsprogram fungerar bra som drivmotor för att motivera personalen, kommer att 

fortsätta med denna typ av incitament. En tendens som vi har kunnat se är dock att fler företag 

använder sig av optionsprogram som regleras med eget kapital istället för kontantbaserade 

program. Vidare tror inte representanterna från AstraZeneca och SEB att de kommer överge 

optionsprogram så länge de uppfyller sin funktion utan ser endast IFRS 2 som en ny 

redovisningsmässig hantering. Representanterna från revisionsbyråerna tror inte heller att det 

nya regelverket kommer resultera i att företag överger sina optionsprogram. Däremot kommer 

nog många företag se över sina optionsprogram mer noggrant så att inte kostnaderna för dem 

blir för höga. Vår slutsats är att införandet av IFRS 2 kommer bidra till en ökad bredd av 

incitamentsprogram som t.ex. aktieköpsplaner. 

 

Företag som har haft optionsprogram tidigare har övergett dem p.g.a. många olika 

anledningar. Vi tror att en dyr och krånglig administrativ börda i och med införandet av IFRS 

2 är huvudorsaken till att företagen slopat sina optionsprogram. Andra anledningar som 

företagen uppgett är att koppling mellan börskurs och utförda prestationer inte ansetts optimal 

eller att optionerna har löpt ut. IFRS 2 kan ha varit en av orsakerna till att många företag inte 

förnyade sina optionsprogram. Vidare tror vi att den kritik som funnits gentemot IFRS 2 kan 

ha haft en stor betydelse för upphörandet av optionsprogram. 

 

6.4 Avslutande diskussion 
Slutsatsen vi drar är att IFRS 2 bidrar till en ökad jämförbarhet mellan företag i olika länder. 

Det innebär att investerare och analytiker utifrån den finansiella rapporten lättare kan bedöma 

vilken inverkan aktierelaterade ersättningar till de anställda har på ett företags finansiella 

ställning, resultat och kassaflöde. Det internationella regelverket underlättar dessutom för 
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företag att expandera och flytta inom Europa eftersom att man inte längre behöver förstå 

andra länders redovisningsregler. Vi anser att införandet av IFRS 2 även leder till att 

företagens årsredovisningar blir mer tillförlitliga och transparenta. I och med att kostnaderna 

nu blir synliga minskar risken för redovisningsskandaler gällande optionsprogram. 

Upplysningskraven i årsredovisningarna leder dock till att informationen blir omfattande och 

svår att förstå, även för personer med ekonomiska förkunskaper. Avslutningsvis har vi 

kommit fram till att företag och redovisningsbyråer kan ha olika intressen av IFRS 2.  

 

6.5 Kritisk granskning 
Med hjälp av litteratur, artiklar och uppsatser samt genom vår enkätundersökning och våra 

intervjuer med fallföretag och revisorer har information runt redovisningsregler och 

optionsprogram samlats in. Detta har gett oss en inblick i hur optionsprogram är uppbyggda, 

hur de redovisas och hur företagen och revisorer ser på optionsprogram och dess redovisning. 

För att kunna göra en korrekt bedömning av informationen krävs ett kritiskt förhållningssätt 

vilket innebär att allt material inte kan tas som sanning. En kritisk granskning av materialets 

reliabilitet och validitet har därför skett löpande. 

 

Den sekundära informationen vi använt oss av består av redovisningslitteratur, tidnings- och 

forskningsartiklar, IAS/IFRS regelverk, kandidat- och magisteruppsatser samt 

årsredovisningar. Redovisningslitteraturen som studerats är kurslitteratur utgiven i samband 

med att de nya standarderna utfärdades. Vi anser att författaren är kunnig inom området och 

källan är därför tillförlitlig. De tidnings- och forskningsartiklar som lästs har varit aktuella och 

knutna till området. Vi är dock medvetna om att artikelförfattarna kan vara subjektiva i sin 

framställning varför ett flertal källor använts så att en mångsidig bild skapats. Tillförlitigheten 

i regelverket IAS/IFRS är total. När det kommer till kandidat- och magisteruppsatser har 

dessa bara använts som inspiration samt till att skapa en uppfattning om hur en uppsats är 

uppbyggd. I årsredovisningarna är informationen reglerad eftersom det finns strikta krav på 

vad en årsredovisning ska innehålla. Dessutom är de granskade av externa revisorer vilket 

leder till en hög grad av reliabilitet. Vi vill ändå belysa att det finns risk för subjektivitet 

eftersom årsredovisningarna är skrivna i egenintresse.  

 

Primärdata består av en enkätundersökning och intervjuer med företag och revisorer. När det 

gäller enkätundersökningen har vi inte haft någon möjlighet att kontrollera att rätt person 
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besvarat frågorna. Risken finns också att respondenten missförstått frågan och därför besvarat 

den felaktigt. Respondenten kanske inte haft tillräcklig kunskap för att besvara frågan och av 

ren lathet besvarat den felaktigt av den anledningen att han/hon inte haft tid eller lust att kolla 

upp svaret. Många av enkätsvaren har dock följts upp genom e-post då vi ansett att svaren 

varit märkliga. 

 

Genom våra fallföretag har vi fått en inblick i hur optionsprogram kan vara uppbyggda, varför 

de införs och vilka konsekvenser de kan få. Fallföretagen har även upplyst oss om sin attityd 

till IFRS 2 och vad rekommendationen har bidragit till för effekt på företagets resultat. Båda 

företagen är stora företag vilket innebär att de inte är representativa för hela populationen. Vi 

har dock inte haft för avsikt att generalisera resultatet till att hävda att det gäller i andra 

företag. Istället var syftet med intervjuerna att de skulle fungera som ett komplement till 

enkätundersökningen och fördjupa förståelsen till den problematik som IFRS 2 innebär för 

företagens redovisning av personaloptioner. Intervjuerna med redovisningsspecialister på 

revisionsbyråer har tillfört oss mycket kunskap då vi anser att dessa personer är väldigt 

kunniga inom området. De har genom sin medverkan bidragit med expertutlåtanden när det 

gäller IFRS 2 och dess teoretiska effekter på företags resultat och nyckeltal. 

Redovisningsspecialisterna kunde dock inte svara på frågor angående företags attityd och 

inställning till IFRS 2 eftersom de inte arbetar med revision och därmed inte haft någon 

kontakt med företag utan endast gjort spekulationer kring ämnet. Det bör även nämnas att 

redovisningsspecialisterna har en positiv inställning till det nya regelverket eftersom de har ett 

egenintresse av att redovisningen blir mer komplex. Det innebär att deras kundkrets blir större 

då det blir en ökning av företag som söker konsulthjälp.   

 

När man utför intervjuer kan det vara svårt att förhålla sig neutral eftersom vi alla har 

erfarenheter som vi omedvetet påverkas av. Vi har under arbetets gång kommit till insikt att vi 

inte kan vara objektiva eftersom vi präglas av personliga erfarenheter såsom utbildning, 

arbete, familj och massmedia. Vi tror att det finns risk för att vi, p.g.a. vår subjektivitet och 

brist på intervjuerfarenhet, till viss del kom att påverka de intervjuade. Vi nickade exempelvis 

instämmande endast åt vissa påståenden, vi log på vissa ställen, medan vi inte reagerade på 

andra ställen o.s.v. Andersen skriver att ”på detta sätt kan du komma att ge oavsiktliga men 

mycket klara besked om din inställning till de ämnen den intervjuade talar om” (Andersen, 

1998, sid. 172). Detta leder ofta till att respondenten väljer att ge den information som 

han/hon tror att den som intervjuar vill höra. Vi förberedde oss så gott vi kunde innan 
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intervjuerna genom att läsa på om intervjuteknik. Ett annat problem är att det är svårt att 

intervjua personer i ledande ställning. Enligt Andersen är de vana att bestämma och pratar 

därför hellre om det som intresserar dem än det som intresserar intervjuaren (Andersen, 1998 

sid. 176). Andersen skriver vidare att när företagsledare suttit på sin position under en viss tid 

har de lärt sig att vara försiktiga i sina uttalanden vilket kan leda till luddiga svar. De blir då 

mindre uppmärksamma och fokuserade på de ämnesområden som intervjuaren är intresserad 

av. Detta kan ha gjort att vi inte fått så utvecklade svar som vi önskat inom det ämnesområde 

som intresserat oss. Respondenten kan i vissa fall ha gett ett snabbt och luddigt svar som vi 

själva fått tolka och utveckla. Risken finns därför att vi gjort felaktiga bedömningar av 

respondenternas uttalanden. 

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har många nya frågor dykt upp som skulle vara av intresse att studera 

djupare. Här följer förslag på några intressanta forskningsämnen inom området; 

 

Att utföra en studie utifrån ett aktieägarperspektiv och undersöka hur aktieägarna ser på 

optionsprogram och redovisningen av dem. Medför den nya rekommendationen ur deras 

synvinkel att redovisningen blir för komplex eller bidrar den till ökad transparens? Anser 

aktieägarna att programmen uppfyller sina syften och att nyttan av optionsprogrammen täcker 

dess kostnader? Studien skulle även kunna utökas till att omfatta hur optionsprogram påverkar 

börskursen. 

 

Värdering av optioner till verkligt värde är ett område som väcker många frågor. Varför 

använder sig så många företag av värderingsmodellen Black & Scholes trots att den inte anses 

lämplig när det gäller värdering av personaloptioner? Hur stor inverkan har de externa parter, 

som anlitas för att utföra värderingen, när det gäller valet av värderingsmodell? Har valet av 

värderingsmodell stor betydelse för utfallet av optionsprogrammens värde? Frågorna inom 

detta område är många. 

 

I denna studie har vi undersökt de effekter som införandet av IFRS 2 genererar samt 

börsföretagens attityd till IFRS 2. En intressant aspekt som vi nuddat vid är om företagens 

storlek har någon betydelse när det gäller attityder och effekter vilket vi är benägna att tro. 

Detta skulle vara intressant att utföra en närmare studie på. 
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BILAGA 1, Enkätundersökningen 
 
 

1. Har ni optionsprogram inom företaget/koncernen? 
   

A) Ja 
B) Nej, inte i dagsläget (gå vidare till fråga 14) 
C) Nej, vi har aldrig använt oss av optionsprogram (gå vidare till fråga 18) 

 
Svar: 

 
2. Vilken typ av optionsprogram använder ni er av? 
 

A) Köpoptioner 
B) Personal optioner 
C) Syntetiska optioner 
D) Teckningsoptioner 
E) Annan typ av optioner (ange vilken typ av optioner) 

 
Svar:  

 
3. Har dessa/detta optionsprogram kostnadsförts innan 2005? 
 

A) Ja (beskriv i så fall hur denna kostnad värderats!) 
B) Nej 
C) Vet ej 

 
Svar: 
 

4. Vilken påverkan anser ni att införandet av IFRS 2 har på företagets resultat? 
 

A) Påverkar resultatet positivt 
B) Påverkar resultatet negativt 
C) Ingen påverkan alls 
D) Vet ej 

 
Svar: 
 

5. Vilken påverkan anser ni att införandet av IFRS 2 har på företagets räntabilitet på eget 
kapital? 

 
A) Påverkar räntabiliteten positivt 
B) Påverkar räntabiliteten negativt 
C) Ingen påverkan alls 
D) Vet ej 
 
Svar: 

 
6. Vilken påverkan anser ni att införandet av IFRS 2 har på företagets soliditet? 
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A) Påverkar soliditeten positivt 
B) Påverkar soliditeten negativt 
C) Ingen påverkan alls 
D) Vet ej 
 
Svar: 
 

7. Hur är er attityd till kostnadsföring av optionsprogram? 
 

A) Positiv 
B) Negativ 
C) Ingen uppfattning 
 
Svar: 

 
8. Anser ni att införandet av IFRS 2 kommer att bidra till en mer rättvisande bild av 

företagets ekonomiska ställning? 
 

A) Ja 
B) Nej 
C) Vet ej 
 
Motivera gärna ert svar: 

 
9. Är det troligt att ni i framtiden överger optionsprogram? 
 

A) Ja 
B) Nej (gå vidare till fråga 12) 
C) Vet ej (gå vidare till fråga 12) 
 
Svar: 

 
10. Varför är det troligt att ni i framtiden slopar optionsprogram? 
 

A) P.g.a. införandet av IFRS 2 
B) Ingen bra drivmotor för att motivera personal 
C) Annan anledning (ange anledning) 
 
Svar: 

 
11. Kommer ni istället att övergå till någon annan typ av incitamentsprogram, och i så fall 

vilken typ? 
 

A) Ja (ange vilken typ av incitamentsprogram) 
B) Nej 
C) Vet ej 
 
Svar: 
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12. Är det ni själva inom företaget som står för värderingen av optionsprogrammen? 
 

A) Ja 
B) Nej 
C) Vet ej 
 
Svar: 
 

13. Vilken modell används vid värdering av optionsprogram? 
 

A) Black & Scholes 
B) Annan modell (ange) 
C) Vet ej 
 
Svar: 
 

Hoppa nu till fråga 20! 
  
 

14. Har ni tidigare använt er av optionsprogram inom företaget? 
 

A) Ja 
B) Nej (gå vidare till fråga 18) 
 
Svar: 

 
15. Vilken typ av optionsprogram har ni då använt er av? 
 

A) Köpoptioner 
B) Personaloptioner 
C) Syntetiska optioner 
D) Teckningsoptioner 
E) Annan typ av optioner (ange vilken typ av optioner) 
 
Svar: 

 
16. Varför har ni valt att frångå optionsprogram som ersättningsform? 
 

A) P.g.a. införandet av IFRS 2 
B) Ingen bra drivmotor för att motivera personal 
C) Annan anledning (ange anledning) 
 
Svar: 

 
17. Har ni istället valt att övergå till någon annan typ av incitamentsprogram, och i så fall 

vilken typ? 
 

A) Ja (ange vilken typ av incitamentsprogram) 
B) Nej 
C) Vet ej 
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Svar: 
 
Hoppa nu till fråga 19! 

 
 

18. Använder ni er av någon annan typ av incitamentsprogram? 
 

A) Ja (ange vilken typ av incitamentsprogram) 
B) Nej 
 
Svar: 

 
19. Anser ni att införandet av IFRS 2 kommer att bidra till en mer rättvisande bild av ett 

företags ekonomiska ställning? 
 

A) Ja 
B) Nej 
C) Vet ej 
 
Motivera gärna ert svar: 
 

 
20. Vill ni ta del av vår studie? Lämna då er e-post adress så skickar vi er den. Uppsatsen 

färdigställs under januari 2006. 
 
E-post: 
 
 
Tack för er medverkan! 
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BILAGA 2, Frågor till de intervjuade företagen 
 
 

1. Vilken typ / vilka typer av aktierelaterade ersättningar använder ni er av? 
 

2. Vilka personer erbjuds optionsprogram? 
 

3. Vilka villkor ställs för att få utnyttja optionerna? 
 

4. Vilka redovisningsprinciper tillämpas inom företaget? 
 

5. Hur har ni förberett er för att börja tillämpa IFRS 2? 
 

6. Vilken roll har era revisorer spelat när det gäller anpassningen till IFRS 2? 
 

7. Vad anser ni om att börja kostnadsföra optionsprogram?  
 

8. Är det en nödvändig förändring av redovisningen som införts i och med IFRS 2? 
Kommer införandet av IFRS 2 bidra till en mer rättvisande bild av företagets 
ekonomiska ställning? 

 
9. Vad ser ni för effekter av kostnadsföringen för ert företag när det gäller resultat, eget 

kapital, soliditet och räntabilitet? Skapar kostnaden problem för ert företag? 
 

10. Är det troligt att ni i framtiden överger optionsprogram p.g.a. införandet av IFRS 2? 
Vilken typ av incitaments program, om något, kommer ni i så fall använda er av 
istället? 

 
11. Om optionsprogrammen överges, anser ni att det kommer att påverka er förmåga att 

attrahera kompetent personal eller behålla befintliga anställda? 
 

12. Är det ni själva inom företaget som står för värderingen av optionsprogrammen? 
 

13. Hur värderas optionsprogrammen, d.v.s. vilka modeller används? 
 

14. Anser ni att det är en fördel att alla EU-länder följer samma redovisningsstandard när 
det gäller redovisning av optionsprogram? 

 
15. Har ni några ytterligare synpunkter? 
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BILAGA 3, Frågor till revisionsbyråerna 
 

1. Vad anser ni om IFRS 2 och dess påverkan på optionsprogram? 

2. Vilka fördelar och nackdelar ser ni med IFRS 2? 

3. Vad har ni upplevt att företagen har för inställning till IFRS 2? 

4. Tycker ni att den finansiella informationen har förbättras? 

5. Tror ni att jämförbarheten mellan företags årsredovisningar kommer att öka tack vare 

IFRS 2, och i så fall, har ni redan märkt av det? 

6. Har ni upplevt att företagen har haft problem med implementeringen av 

kostnadsföring av optionsprogram? 

7. Vilken är den vanligaste modellen företagen använder sig av vid värdering av 

optionsprogram? 

8. Värderar företagen sina optionsprogram själva eller söker de hjälp från 

revisionsbyråer? 

9. Anser ni att Black & Scholes är en bra optionsvärderingsmodell & tycker ni att IFRS 2 

borde vara mer tydliga i sina riktlinjer beträffande valmöjligheterna av 

värderingsmodell? 

10. Har ni märkt att  många företag frångått optionsprogram på grund av IFRS 2? 

11. De som fortfarande använder sig av optionsprogram, tror ni de kommer att fortsätta 

eller tror ni att de så småningom kommer att använda sig av något annat 

belöningssystem?  

12. Tycker ni att optionsprogram är ett bra sätt att motivera och effektivisera personal? 

13. Vilka effekter har IFRS 2 haft på företagens resultat och eget kapital? 

14. Vilka effekter har IFRS 2 haft på företagens soliditet och räntabilitet? 

15. Kan resultatet, eget kapital, soliditet samt räntabilitet skilja sig åt mycket på grund av 

den värderingsmodell företag använder sig av? 

16. Tycker ni att den internationella harmoniseringen som IFRS leder till är nödvändig 

och positiv? 

17. Vad är de största konsekvenser och effekter som ni anser IFRS 2 har lett till för 

företagen? 

18. Hur tror ni att framtiden kommer att se ut för optionsprogram? 

19. Har ni några ytterligare synpunkter? 

 

 93 
 



BILAGA 4, Peter Malmqvists undersökning på svenska börsnoterade 
företag – ett analytiskt perspektiv. 
 
 
 
 
 

IFRS 2 – Share Based Payments (employee stock options)

Company Sector IFRS 2 Total
(SEK Mn) Stock options effect

EBT
Astra-Zeneca Pharmaceuticals -1222,4 -1178,5
Gambro Dialysis prod -209,0 594,0
SEB A Bank -70,0 752,0
Ericsson Telecom equip -45,0 -1485,0
Electrolux White goods -35,0 108,0
Atlas Copco A Machinery -18,0 437,0
Capio Health care serv. -7,0 84,0
Anoto Comp. Equip. -6,8 31,4
Intrum Justitia Finance comp. -3,5 111,5
Telelogic Software -2,5 12,0
Trio Telecom products -2,1 3,7
Observer Media analysis -1,7 161,4
WM-data Comp cons -1,3 0,0
Icon, LB Internet Cons -1 32,8
OMX Stock exchange 2,0 156,0
Sandvik Hard metals 8,0 362,0
Nilörngruppen Etiquettes "small" 0,0
Enea Softw telecom "insign." 21,4
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