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Sammanfattning 

 

Sedan 2005 ska alla börsnoterade företag följa IFRS 2. IFRS 2 beskriver hur företagen ska 

redovisa aktierelaterade ersättningar som de ger ut, det vill säga kräver att effekterna av 

aktierelaterade ersättningar ska återspeglas i företagets resultaträkning och finansiella 

ställning. Enligt en tidigare studie har det framkommit att det är få företag som redovisar 

samtliga av de upplysningskrav som IFRS 2 kräver ska redovisas. Syftet med denna uppsats 

är att undersöka om det finns något samband mellan hur bra eller dåligt företagen redovisar 

upplysningskraven för att se om det går att få en generell bild av de företag som redovisar 

respektive inte redovisar upplysningskraven. De faktorer vi har tittat på är vilken 

utspädningseffekt företagen har, personalkategori som får optionerna, företagens 

balansomslutning och räntabilitet på eget kapital, samt företagets totala personalkostnad.  

 
Slutsatsen man kan dra av vår undersökning är att det inte finns något samband mellan hur 

stor räntabiliteten är i företaget eller hur stor utspädningseffekten är och hur de redovisar 

upplysningskraven i IFRS 2. Det vi också kom fram till var att de företag som bara gav ut 

optioner till företagsledningen redovisade upplysningskraven sämre än de som gav ut optioner 

till all personal. Samband fanns även mellan de företag som hade en låg balansomslutning och 

redovisade upplysningskraven bra (81-100 %), vilket förvånade oss. Vidare kunde vi 

konstatera att de företag som redovisade upplysningskravet kostnadsföring hade en högre total 

personalkostnad än de företag som inte gjorde det.  
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1 Inledning  

I kapitlet nedan följer bakgrund till uppsatsens ämnesområde och därefter följer 

problemformulering, syfte och avgränsningar. 

 

 

1.1 Bakgrund 

I Öhrlings PricewaterhouseCoopers årliga studie 2008 av incitamentsprogram inom svenska 

börsbolag visar det sig att incitamentsprogram återigen har blivit vanligare bland dessa bolag.1 

Enligt undersökningen har intresset för programmen vuxit och programmen har även blivit 

mer komplexa än tidigare. I undersökningen konstateras vidare att andelen aktieprogram ökat 

bland incitamentsprogrammen men att de så kallade teckningsoptionerna fortfarande är den 

vanligast förekommande typen av program, och enligt undersökningen är hela 39 procent av 

de nystartade programmen teckningsoptioner. Vidare nämns att andelen 

personaloptionsprogram minskat från 28 procent till endast 13 procent, vilket är en betydlig 

minskning.  

 

Det oftast förekommande syftet för utgivande av Incitamentsprogram är att rekrytera och 

behålla kompetent och eftertraktad personal och väldigt många svenska företag använder sig 

av denna form av personalersättningar för samtliga eller vissa utvalda av sina anställda.2  

Enligt en tidigare studie som Öhrlings PricewaterhouseCooper gjort av de 30 största Svenska 

börsföretagen har antalet incitamentsprogram minskat från 80 procent år 2002 till 49 procent 

år 2006. Incitamentsprogram riktade till all personal minskade samtidigt från 65 procent till 

endast 10 procent.3 Därmed blev det vanligare med optioner till ledande beslutsfattare än till 

företagets alla anställda. En orsak till minskningen av incitamentsprogrammen skulle kunna 

vara införandet av IFRS 2 (International Financial Reporting Standard) år 2005.4 

 

Under slutet av 1990- och början av 2000-talet pågick i USA en intensiv nationell samt 

internationell debatt bland standardsättare, politiker, investerare, bolagsstyrelser och 

                                                 
1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Incitamentsprogram allt vanligare i börsbolagen (2008-11-03) 
http://www.pwc.com/extweb/ncpressrelease.nsf/docid/E52307CFFCB33F3E802574F6002EC8A8  
2 Rundfelt, R.,(2001) Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 2000, uppl.1 OM Stockholmsbörsen AB, sid 18 
3 Sundgren, S., H Nilsson och S Nilsson (2007) ”Internationell Redovisning Teori och Praxis” studentlitteratur 
sid.229 
4 Ibid 
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akademiker angående begäran om att företagen skulle vara tvungna att kostnadsföra de 

beräknade kostnaderna för sina optionsprogram och att kostnaderna för dessa skulle anges 

som en post i resultaträkningen.5 Den existerande standarden krävde att företagen skulle 

kostnadsföra de flesta former av betalningar såsom löner, kontantbonusar och värdet av 

aktieersättningar men tillät företagen att fritt välja om kostnadsföring av ersättningar för 

optionsprogram skulle ske eller inte. Dittills hade nästan alla företag valt att inte kostnadsföra 

sina optionskostnader, men dessa företag var då tvungna att istället visa i en not i 

årsredovisningen vad årsresultatet skulle ha blivit vid en kostnadsföring.6 Redovisning av 

optioner till anställda är en av de mest kontroversiella redovisningsfrågor i modern tid. 

Företagsamerika och de stora redovisningsfirmorna lobbade aggressivt mot införande av 

obligatorisk kostnadsföring under hela 1990-talet. Deras påtryckningar tvingade FASB 

(Finacial Accounting Standard Board), som är standardsättare i USA, att mjuka upp förslaget 

om kostnadsföring och endast införa en rekommendation om detta. 

 

Motståndare till förslaget befarade att förslaget skulle kunna leda till sjunkande aktiekurser 

och ge intryck av ett svagare finansiellt resultat inför investerare. I tron om att investerare är 

fixerade vid årsresultat skulle detta leda till högre kostnader för kapital, vilket i sin tur skulle 

leda till att många företag skulle sluta med eller kraftigt skära ned på antalet aktieprisbaserade 

kompensationsprogram. Detta skulle också leda till högre kostnader för finansiering och 

förhindra framtida investeringar och innovationer.7 Argumentet mot att kostnaden för 

programmen inte synliggörs är att det leder till ineffektiva bolagsstyrelser som genom 

optionsprogrammen tar ut alldeles för höga kompensationer.8 

 

Det har tagit lång tid att enas om hur förmåner till anställda ska redovisas. Under år 2000 gav 

G4+1-gruppen, det vill säga de normgivande organisationerna i USA, Storbritannien, Kanada 

och Australien samt IASC (International Accounting Standards Commité), ut en rapport med 

förslag på regler för redovisning av aktierelaterade förmåner till anställda med syfte att 

förbereda utgivningen av en rekommendation om hur dessa förmåner ska redovisas. Frågor 

som dessa är komplicerade och kontroversiella.9 I USA ville man dock inte väcka nytt liv i 

                                                 
5 Guay, W., m. fl., (2003) Accounting for Employee Stock Options, American Economic review Vol. 93, Issue 2 
s. 405 
6 Ibid s. 405 
7 Ibid s. 408 
8 Ibid  s. 405 
9 Rundfelt, R.,(2001) Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 2000, uppl.1, OM Stockholmsbörsen AB, s. 59 
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debatten som på mitten av 1990-talet föregick utgivningen av den amerikanska standarden 

FAS 123. 

 

Efter det lysande exemplet år 2001 på företagsskandal som Enron var minskade motståndet 

mot att kräva kostnadsföringen i USA och några stora företag som ville vara föredömen och 

slippa kritik började till och med att frivilligt kostnadsföra sina optionsprogram och debatten 

togs återigen upp.10  

 

EU har år 2002 beslutat att IFRS ska införas, vilket innebär att från och med januari 2005 ska 

alla börsbolag följa IFRS i årsredovisningen för koncerner.11 Standarden tar upp olika 

upplysningskrav som ska vara redovisade.  

IFRS 2 beskriver hur företagen ska redovisa aktierelaterade ersättningar, det vill säga kräver 

att effekterna av aktierelaterade ersättningar ska återspeglas i företagets resultaträkning och 

finansiella ställning. Huvudregeln är att ett företag skall redovisa aktierelaterade ersättningar, 

till exempel personaloptioner, vid den tidpunkt då den anställde utför tjänsten. Det innebär att 

denna typ av förmåner skall redovisas till verkligt värde som en kostnad och att kostnaden 

skall periodiseras över den tid som löper från det att avtalet ingicks till dess att värdet av 

tjänsten är intjänat.12  

Införandet av de nya reglerna är en omfattande process som inte genomfördes fullt ut första 

året och kanske ännu är en pågående process? 

 

 

1.2 Problemformulering 

I en undersökning som gjorts på 2006 års årsredovisningar i börsbolag visade det sig att det är 

få företag på Stockholmsbörsen som redovisar de upplysningar som IFRS 2 (aktierelaterade 

ersättningar) kräver.13 Kostnadsföringskravet, som debatterats väldigt mycket i framför allt 

USA, är det endast 45 procent av de börsnoterade företagen i undersökningen som redovisar 

kostnaden i en not.   

 

                                                 
10 Rundfelt, R., (2002) USA – Skandalerna gör att fler företag redovisar kostnaden för personaloptioner i 
resultaträkningen, Balans nr 8-9 
11 Sundgren, S., m.fl., (2007) Internationell redovisnings Teori och praxis, studentlitteratur s. 12 
12 Internationell Redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS (2008), Stockholm, FAR SRS Förlag s 77 
13 Elmerhag och Magnusson (2008) ”Börsföretagens redovisning av optionsprogram” – följer företagen 
upplysningskraven i IFRS 2?  
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”Om en skuld ökar i värde har företaget en kostnad. Varför leder inte också en ökning av 

värdet på en option till en kostnad?” är en fråga som Rundfelt ställer och besvarar med ”att 

det egna kapitalet utgörs av skillnaden mellan tillgångar och skulder. En förändring i värdet 

av det egna kapitalet kan alltså enbart åstadkommas genom en förändring av antingen 

tillgångarna eller skulderna”.  

 

De argument som framförts och som framkommer i Rundfelts rapport är ”för att inte redovisa 

aktierelaterade förmåner som en kostnad är bland annat att resultat per aktie påverkas dubbelt 

dels för att kostnaden minskar resultatet, dels för att antal aktier ökar”.14 Med tanke på värdet 

av företagets aktier, det vill säga om man har en stor utspädningseffekt då man fått in mer 

kapital för nyemitterade aktier på grund av att man gett ut många optioner, kan det vara 

intressant att undersöka om det finns något samband mellan hur bra företagen redovisar 

upplysningskravet kostnadsföring15 och utspädningseffekten. Är man sämre på att redovisa 

upplysningskravet kostnadsföring då utspädningseffekten är stor? Om redovisning av 

kostnaderna leder till att intresset minskar att ge anställda aktierelaterade ersättningar skulle 

kostnadsredovisningen i och med detta ha negativa ekonomiska konsekvenser.16 

 

Vidare kan det eventuellt vara så att hur bra man redovisar upplysningskraven beror på hur 

generös man är gentemot företagsledning kontra övriga anställda. I de fall man prioriterar 

företagsledningen kan det finnas ett samband med hur pass ovillig man är att redovisa 

upplysningskraven? Liksom andra ekonomiska teorier utgår agentteorin ifrån att aktörerna 

beter sig rationellt och vill maximera sin egen nytta. Om agenten (företagsledningen) får 

ersättning efter hur mycket vinst företaget gör kan man förvänta sig att han väljer den 

redovisningsmetod som visar största möjliga vinst för företaget och därför undersöks 

sambandet mellan om endast ledningen har optionsprogram och om man redovisar 

upplysningskraven bra. 

 

Om företagen vill visa resultat med hög variation eller att ledningen försöker påverka 

företagets kortsiktiga resultat kan det då finnas ett samband mellan hög räntabilitet och hur 

bra man redovisar upplysningskravet kostnadsföring? Ledningens motiv till att vilja 

manipulera resultatet kan vara att deras egna optionsprogram är beroende av hur högt 

                                                 
14 Rundfelt, R.,(2001) Tendenser i börsbolagens årsredovisningar, 2000, uppl.1 OM Stockholmsbörsen AB s. 61 
15 Upplysningskravet nr 15 se bilaga 3 
16 Rundfelt, R.,(2001) Tendenser i börsbolagens årsredovisningar, 2000, uppl.1 OM Stockholmsbörsen AB s. 61 
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företagets resultat blir samt att det påverkar investerare och långivares beslut. I de flesta fall 

används Earnings Management för att förbättra företagets resultat och minska dess kostnader 

för kapital. Därför kan sambandet mellan de som har optionsprogram till enbart 

företagsledningen och räntabiliteten vara av intresse att studera samt vidare hur man redovisar 

upplysningskravet kostnadsföring när man enbart har optionsprogram till ledningen samt även 

hur bra man redovisar alla upplysningskraven.  

 

Vidare vill vi undersöka om storleken på företagen kan vara avgörande för hur ordentliga man 

är att redovisa kraven? Detta för att undersöka om hur pass stora resurser och kapital man vill 

lägga ner på redovisningen beror på företagets storlek och om mindre börsnoterade bolag ofta 

har mindre komplex internkontroll? Därför undersöker vi sambandet mellan balansomslutning 

samt personalkostnad, vilka båda talar för hur stora bolagen är, och redovisade 

upplysningskrav och upplysningskravet kostnadsföring. Är det större eller mindre bolag som 

redovisar upplysningskravet kostnadsföring bäst? 

 

Nedan är frågorna uppställda som vi ämnar besvara efter sökta samband utifrån olika 

företagsfakta: 

  

• Finns det något samband mellan hur bra företagen redovisar 

upplysningskraven/upplysningskravet kostnadsföring och hur stor utspädningseffekten 

är?     

• Kan man se någon skillnad i vem som får optionerna i företagen (företagsledning eller 

all personal) och hur bra man redovisar upplysningskraven?     

• Kan man se något samband mellan de företag som har optionsprogram endast till 

företagsledningen och hur de redovisar upplysningskraven/upplysningskravet 

kostnadsföring och hur stort resultatet (räntabiliteten) är?  

• Kan man se en skillnad i hur bra företagen redovisar upplysningskraven och 

upplysningskravet kostnadsföring i förhållande till hur stora bolagen är?   

 

 

1.3 Syftet  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan hur bra eller 

dåligt företagen redovisar upplysningskraven och faktorer såsom utspädningseffekt, vilka de 
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ger ut optioner till, storlek och resultat, för att se om det går att få en bild av vilken typ av 

företag som redovisar kraven bäst i dessa olika avseenden. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

I en tidigare undersökning har man tittat på hur börsnoterade företag på Stockholmsbörsen 

redovisar upplysningskraven enligt IFRS 2. Antalet årsredovisningar som ingick i den 

undersökningen var från början 269 stycken. Efter vissa bortfall såsom brist på information, 

undantagsregler, att företaget inte var börsnoterat under aktuell period, bortval av företag som 

endast har konvertibler som aktierelaterad ersättning samt framförallt företag som inte har 

några aktierelaterade ersättningsprogram blev återstående antal företag 115 stycken. I 

undersökningen avgränsade de sig till att titta på 15 respektive 22 upplysningskrav beroende 

på om optioner tilldelades under perioden eller inte. Detta är det antal företag och 

upplysningskrav som vi tänker begränsa undersökningen till. 
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2 Metod 

Nedan följer metodkapitlet som innehåller en beskrivning av vår undersökningsprocess där 

syftet är att beskriva hur vi har gått till väga samt vår granskning av metoden.   

 

 

2.1 Val av strategi och metod 

Vår undersökning bygger på att en tidigare gjord undersökning prövas där en kvantitativ 

ansats med en surveyundersökning genomförts vari en mängd data från 115 stycken 

årsredovisningar har analyserats. Utifrån företagens årsredovisningar har vi prövat empiriska 

data för att finna samband mellan olika parametrar och upplysningskraven och 

upplysningskravet kostnadsföring. 

Vi har vid undersökningen av sökta samband använt oss två olika tester, Mann-Whitney  

U-test och Logistic Regression som finns i statistikprogrammet Statistika. 

I Mann-Whitney U Test (Wilcoxons rangsummetest) räknas ett p-värde fram och detta är ett 

icke-parametriskt test som är bra att använda då man inte har någon kunskap om den 

bakomliggande variabelns fördelning.17 Detta test har vi valt på grund av att det inte finns 

någon självklar uppfattning hos författarna av vad som är högt och lågt vad det gäller 

parametrarna vi använt oss av såsom utspädning, räntabilitet, balansomslutning och 

personalkostnader. Regressionsanalys är en statistisk metod för analys av sambandet mellan 

en responsvariabel (beroende variabel) y och en eller flera förklarande x-variabler. 

Regressionsanalys är samlingsnamnet för en generell typ av modeller och metoder där 

Logistisk regression ingår. I Logistisk regression är responsvariabeln binär, dvs. av 0-1 typ, 

och modellen anger en form för hur sannolikheten för 0 eller 1 beror på x.18 

 

2.2 Datainsamling 

 Första steget i undersökningen var att välja samma urval från den tidigare undersökningen 

där börsnoterade företag på Stockholmsbörsen med optionsprogram ingick.19 Därefter har vi 

                                                 
17 Ejlertsson G, (1992) Grundläggande statistik – med tillämpningar inom sjukvården 2 uppl. Studentlitteratur 
18 Sundberg,  regressionsanalys nationalencyklopedin http://www.ne.se/1%C3%A5ng/regressionsanalys 
 (2009-03-08) 
19 Endast börsnoterade företag berörs av IFRS 2 
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via Internet sökt fram dessa bolags årsredovisningar. Dessa har vi därefter granskat med 

avseende på vilka som får optioner, vilken eller vilka typer av incitamentsprogram det gäller, 

hur många i företaget som får ta del av programmen, hur stora kostnader man har för 

programmen, räntabilitet på eget kapital, balansomslutning, utspädningseffekt på grund av 

incitamentsprogrammen och årets resultat De data vi tog fram har vi använt för att efter 

hypoteser försöka se hur sambanden ser ut i förhållande till hur man redovisar 

upplysningskraven angående optioner och aktierelaterade ersättningar.   

 

 

2.3 Genomförandet av undersökning 

Vårt grundurval blev 110 företag av de 115 från den tidigare undersökningen då tre företag 

hade gått i konkurs och två hade blivit uppköpta. Vi delade in företagen i två grupper utifrån 

hur väl de redovisar upplysningskraven. Då alla våra företag ska redovisa upplysningskraven 

till 100 % tycker vi att allt från 80 % och neråt är dåligt. Därför har vi delat in företagen i dem 

som redovisar mellan 100 – 81 % i en grupp (17 stycken) och resten i en annan grupp 

(93stycken). 

 

I hypotesen om hur stor utspädningseffekten är jämfört med hur företagen redovisar 

upplysningskravet kostnadsföring, delade vi in företagen i två grupper de som redovisade 

upplysningskravet kostnadsföring och de som inte gör det och ställde det mot 

utspädningseffekten. Vi ställde även utspädningseffekten mot alla upplysningskraven i den 

indelningen vi nämnt ovan.  

 

Hypotesen om vilka som får optioner, all personal eller bara ledningen blev urvalet 104 

stycken då sex företagen inte hade optioner till anställda utan betalade varor och tjänster med 

dessa. Här delade vi upp företagen i två grupper de som ger till all personal och de som bara 

ger till ledningen och ställde de direkt emot upplysningskraven. Det blev 52 stycken i varje 

grupp.  

 

I hypotesen om det finns något samband mellan de företag som har optionsprogram till 

ledningen och hur de redovisar upplysningskravet kostnadsföring och hur stort företagets 

resultat är delade vi in företagen i dem som redovisar upplysningskravet kostnadsföring och 

de som inte gör det och ställde det mot uppdelningen av vem som får optioner. Här använde 
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vi oss logistisk regression. Därefter ställde vi uppdelningen av vilken personalkategori som 

får optioner i företaget mot räntabiliteten på eget kapital eftersom räntabilitet är ett nyckeltal 

man kan använda sig av när man tittar på företagets lönsamhet. Vi undersökte även om det 

fanns något samband mellan hur väl företagen redovisade upplysningskraven och företagets 

räntabilitet. Här använde vi oss av Mann-Whitney U-test och av uppdelningen av 

upplysningskraven som vi förklarat tidigare och ställde det mot räntabiliteten på eget kapital.  

 

Vid hypotesen om hur bra företagen redovisar upplysningskraven och upplysningskravet 

kostnadsföring i förhållande till hur stora företagen är delade vi in företagen efter hur de 

redovisar upplysningskraven och ställde det mot företagens personalkostnad samt 

balansomslutning. Därefter delade vi in företagen i två grupper, en med de företag som 

redovisar upplysningskravet kostnadsföring respektive inte gör det och ställde det mot 

företagets personalkostnader och mot balansomslutningen.  

 

Det sista steget i undersökningen bestod i analys av de olika tester vi utfört för att se de olika 

sambanden. Vi ställde upp en resultatanalys med diagram under respektive delfråga/sökta 

samband såsom optionsprogram till personalkategori, räntabilitet på eget kapital, 

balansomslutning, utspädningseffekt, personalkostnader kontra upplysningskravet 

kostnadsföring/alla upplysningskraven. 

 

 

2.4 Beskrivning av underlag som har använts:  

För att skapa ett underlag till en teoretisk referensram har i första hand olika material använts 

i form av sekundärdata som hämtas från olika källor. Vi har bland annat använt oss av 

relevant litteratur inom ämnet för att hitta lämpliga och passande teorier till uppsatsen och för 

att samtidigt få en ökad förståelse för det valda ämnesområdet. 

Vi har också tittat på tidigare uppsatser för att få inspiration och hjälp till upplägg och tips på 

lämpliga teorier inom ämnet samt använt oss av Internet för att hämta in material. Vi har även 

använt oss av uppsatsen ”Börsföretagens redovisning av optionsprogram – Följer företagen 

upplysningskraven i IFRS 2?” Författare: Johan Elmerhag och Sarah Magnusson 

I uppsatsen har författarna använt de 15 upplysningskrav som nämns nedan och som företagen 

måste uppfylla om de ställer ut optioner samt ytterligare sju krav, det vill säga sammanlagt 22 

upplysningskrav som företagen måste redovisa om de tilldelar optioner till anställda. 
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Därur har vi använt 115 företags årsredovisningar och utgått från materialet i deras 

undersökning samt tagit fram egna data från samma källor. Därefter har vi tittat på samband 

mellan företagen med avseende på hur väl de redovisar kraven och de olika uppgifter som vi 

fått fram från företagens resultat- och balansräkningar samt noter. 

 

De upplysningskrav vi har haft som grund från en tidigare undersökning om hur företagen 

redovisar upplysningskraven är dessa:  

 

Företaget måste ange Antal och Vägt genomsnittligt lösenpris för aktieoptioner förvar och en 

av följande grupper: 

 

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

• Tilldelade under perioden (Optioner som anställda och företag ingått avtal om och 

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

• Förverkade under perioden (Optioner som inte längre är giltiga, exempelvis om en 

anställd har slutat och inte längre redovisar eventuella intjänandekrav) 

• Inlösta under perioden (Optioner som har utnyttjats) 

• Förfallna under perioden (Optioner vars löptid har gått ut och inte längre kan utnyttjas) 

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

• Inlösningsbara vid periodens slut (Optioner som har tilldelats och kan lösas in men 

som ännu inte har lösts in) 

 

 

Det upplysningskrav som innefattas av undersökningen och som avser effekterna av 

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

 

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

aktierelaterade ersättningar under perioden.  

 

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

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

upplysningskrav har studerats i undersökningen: 

Indata som har använts vid värdering av verkligt värde: 
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• Vägd genomsnittlig aktiekurs 

• Lösenpris 

• Förväntad volatilitet 

• Optionens löptid 

• Förväntad utdelning 

� Riskfri ränta 

 

� Värderingsmodell som har använts vid värderingen till verkligt värde.20
 

 

 

2.5 Kritisk granskning av metoden 

Vid alla undersökningar är de viktigt att utföra en korrekt mätning av det som avses 

undersökas för att validiteten ska anses vara hög. Vi har fått fram fakta vi letat efter men 

validiteten kan sägas vara låg eftersom valet av variabler som vi använt oss av inte med 

tillräckligt hög säkerhet kan sägas mäta det vi avser mäta.  

I undersökningen har vi har använt oss av ett strukturerat sätt då vi hämtat in det vi förutsätter 

är säkra och tillförlitliga uppgifter från ett stort antal årsredovisningar. Trots att vi reserverar 

oss för att vissa fel kan förekomma i årsredovisningarna så vill vi ändå utgå ifrån att dessa 

uppgifter är korrekta och att undersökningen kan anses ha hög reliabilitet gällande 

insamlandet av fakta och använda källor.  

Vi har använt oss av två olika test vid undersökningen. Mann-Whitney U-test när det har 

fungerat bäst vid indelningen vi valde att göra av upplysningskraven, det vill säga vi har bara 

delat in den ena variabeln redovisande av upplysningskraven i bra och dåligt i vissa fall samt i 

andra fall den andra variabeln vem som får optionerna och kategorier på företag. Logistic 

regression har vi använt när vi har kunnat dela in båda variablerna, vilket gjort 

undersökningen mer tillförlitlig vid användandet av en andra typ av indelning och därmed 

reliabiliteten relativt hög eftersom de båda testen kompletterar varandra.  

 

 

                                                 
20 Elmerhag och Magnusson (2008) ”Börsföretagens redovisning av optionsprogram” – följer 
företagen upplysningskraven i IFRS 2?   
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3 Referensram 

 

Detta kapitel innehåller en förklaring av incitamentsprogram och IFRS 2 

 

 

 

3.1 Aktierelaterade ersättningar 

Incitamentsprogram 

Incitamentsprogram är något som man utformar till anställda i ett företag. De kan rikta sig till 

alla anställda eller bara till vissa utvalda till exempel företagsledningen. De innehåller en eller 

flera olika typer av optioner t.ex. teckningsoptioner eller köpoptioner och de berättigade kan 

antingen få dem gratis eller köpa dem. Teckningsoptioner ger den anställde rätten att köpa 

nyemitterade aktie till en förutbestämd kurs under en förutbestämd tidsperiod. Det innebär att 

företagets aktiekapital ökas i samband med att teckningsoptioner nyttjas. 

Köpoption berättigar till köp av befintliga aktier i framtiden till ett förutbestämt pris. Detta 

fastställda pris kallas lösenpris. 

Termen personaloption förekommer ofta vid utformande av incitamentsprogram. 

Personaloptionen innebär för den anställde en rättighet att från företaget förvärva aktier till en 

förutbestämd aktiekurs. Denna rättighet påminner om en option men kan inte överlåtas till 

utomstående, vilket medför att den skattemässigt eller civilrättsligt inte utgör ett värdepapper. 

Personaloptioner beskattas, till skillnad från traditionella optioner, först vid tidpunkten för 

inlösen. Då beskattas de som inkomst av tjänst för den anställde och företaget måste betala 

sociala avgifter. Utmärkande för personaloptioner är att den anställde måste fortsätta sin 

anställning en viss tid för att få optionerna.  

En syntetisk option skiljer sig från en vanlig option eftersom någon leverans av den 

underliggande tillgången aldrig blir aktuell. En syntetisk option innebär i stället att företaget 

åtar sig att betala ett belopp i kontanter motsvarande skillnaden mellan aktiekursen vid en 

framtida tidpunkt och en förutbestämd aktiekurs vid tilldelningstidpunkten. Denna typ av 

optioner klassificeras enligt IFRS 2 som aktiebaserad ersättning som regleras med kontanter.21 

 

 

                                                 
21 Sundgren, Nilsson, Nilsson (2007) Internationell redovisning teori och praxis, studentlitteratur, sid. 231 
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Black-Scholes optionsvärderingsmodell: 

Ofta existerar det inte något marknadspris för aktieoptioner som ställs ut till anställda och då 

får företagen använda sig av en optionsprismodell. En vanlig modell som används vid 

värdering av optioner är Black-Scholes-Mertons modell. Enligt modellen är det fem olika 

faktorer som bestämmer optionens värde, Lösenpriset (x), Optionens livslängd (T), 

Nuvarande pris på de underliggande aktierna (S), Aktieprisets förväntade volatilitet, dvs. 

svängningar i aktiekursen (σ), Den riskfria räntan under optionens livslängd (r). 

Formeln har följande utseende: 

P = S N (d 1) – X e-rT  N (d 2) 

d 1 =  (ln [s/x]+(r + σ2 /2) T)  /  (σ√T) 

d 2 = d 1 - σ√T 

Bokstaven N är beteckningen för den kumulativa normalfördelningsoperatorn och bokstaven e 

står för basen för naturliga logaritmen ( 2,718…). Volatiliteten (σ) mäts som den dagliga 

avkastningens annualiserade standardavvikelse.22 

 

 

3.2 IFRS 2 

IFRS 2 handlar om hur de finansiella rapporterna ska utformas med avseende på företagens 

aktierelaterade ersättningar. De varor och tjänster som företagen erhållit eller som köpts 

genom aktierelaterade ersättningar ska redovisas när de erhålls. Redovisningen av 

aktierelaterade ersättningar till anställda skiljer sig åt beroende på hur betalningen sker, det 

vill säga beroende på i vilken form ersättningen erhålls från företaget. 

 

 I IFRS 2 skiljer man mellan tre olika typer av aktierelaterade ersättningar. 

 

1. Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument. 

2. Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter. 

3. Aktierelaterade ersättningar som regleras med antingen aktier eller kontanter. 

                                                 
22 Sundgren, Nilsson, Nilsson (2007) Internationell redovisning Teori och praxis, Studentlitteratur, sid. 203-204 
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Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument  

Företagen ska omedelbart värdera erhållna varor och tjänster och den motsvarande ökningen 

av det egna kapitalet till verkligt värde. Om företagen inte kan uppskatta de erhållna varorna 

eller tjänsternas verkliga värde på ett tillförlitligt sätt skall de beräkna dessas värde och den 

motsvarande ökningen av det egna kapitalet, indirekt genom hänvisning till de tilldelade 

egetkapitalinstrumentens verkliga värde.  

 

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter 

Företagen ska värdera de varor eller tjänster som köpts och de skulder som uppkommer till 

det verkliga värdet för skulden. Fram till dess att skulden är reglerad ska företagen omvärdera 

det verkliga värde för skulden per varje balansdag samt per likviddagen där varje förändring 

av det verkliga värdet redovisas i periodens resultaträkning. 

 

Aktierelaterade ersättningar med kontantreglering som alternativ 

Genom avtal bestäms vem som ska avgöra om transaktionerna ska regleras med kontanter 

eller egetkapitalinstrument.  

 

Upplysningskrav 

Företagen skall lämna upplysningar som hjälper läsarna av de finansiella rapporterna att förstå 

karaktären och innebörden avseende eventuella avtal om aktierelaterade ersättningar under 

perioden. Företagen ska lämna minst följande upplysningar: 

 

a) en beskrivning av varje typ av avtal om aktierelaterade ersättningar som förelåg vid något 

tillfälle under perioden, inklusive allmänna villkor och bestämmelser för varje avtal, 

exempelvis intjäningskrav, längsta löptid för tilldelade optioner samt regleringsmetod. Ett 

företag med i allt väsentligt liknande typer av avtal om aktierelaterade ersättningar kan slå 

samman information såvida det inte behövs upplysningar för varje avtal för att uppfylla 

principen i punkten ovan. 

 

b) antalet och vägda genomsnittliga lösenpriser för aktieoptioner för var och en av följande 

grupper 

1) utestående vid periodens början  

2) tilldelade under perioden 

3) förverkade under perioden  
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4) inlösta under perioden 

5) förfallna under perioden 

6) utestående vid periodens slut 

7) inlösningsbara vid periodens slut  

 

c) för aktieoptioner som lösts in under perioden den vägda genomsnittliga aktiekursen per 

lösendagen. Om optionerna lösts in regelbundet under hela perioden kan företaget i stället 

lämna upplysningar om den vägda genomsnittliga aktiekursen under perioden. 

 

d) för aktieoptioner som är utestående vid periodens slut upplysningar om intervallet för 

lösenpriset och den vägda genomsnittliga återstående avtalade löptiden. Om intervallet för 

lösenpriset är stort skall de utestående optionerna delas in i mer lämpliga intervall så att det 

går att bedöma hur många ytterligare aktier som kan komma att emitteras, tidpunkten för 

emissionen samt vilket kontantbelopp som kan komma att erhållas när dessa optioner löses in. 

 

Företagen skall lämna upplysningar som hjälper läsarna att förstå hur verkligt värde för de 

under periodens erhållna varor eller tjänster eller tilldelade egetkapitalinstrument fastställdes. 

Företagen skall lämna upplysningar som hjälper läsarna att förstå effekterna av aktierelaterade 

ersättningar på företagets resultat för perioden och på företagets finansiella ställning.23 

 

Black-Scholes-Mertons modell kan inte användas om optionerna löses in innan de har förfallit 

och om volatiliteten och annan indata varierar under optionens löptid.24 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Internationell Redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2008, Stockholm, FAR SRS Förlag s.90 
24 Ibid s. 95  
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4. Teori 

 

Nedan följer olika de teorier som är relevanta för uppsatsen och som använts som 

utgångspunkt till de olika hypoteserna. 

 

 

 

4.1 Agentteorin 

Agentteorin kom fram under 1970-talet. Syftet med den är att bygga en deskriptiv teori (anti-

normativ). Man vill göra en beskrivning av verkligheten och inte påverka den. Agentteorin 

använder sig av de allra senaste ekonomiska teorierna för att klargöra det övervägande antalet 

företeelser inom området redovisning. Liksom andra ekonomiska teorier utgår agentteorin 

ifrån att aktörerna beter sig rationellt och vill maximera sin egen nytta. Agentteorin 

koncentrerar sig främst på relationerna mellan de olika aktörerna på redovisningsområdet. De 

aktörer man främst inriktar sig mot är desamma som i uppfattningen om 

redovisningsskyldighet, det vill säga redovisningsskyldig agent, revisor och principal. Dessa 

relationer är normalt tyngda av konflikter. Agenten försöker till exempel öka sin nytta på 

bekostnad av principalen. Ofta har även agentens handlande rent ekonomiska konsekvenser 

för honom. Om agenten får ersättning efter hur mycket vinst företaget gör kan man förvänta 

sig att han väljer den redovisningsmetod som visar största möjliga vinst för företaget. Att 

överlåta förvaltningen åt någon annan medför därmed kostnader för kontroll av hur 

förvaltningen sköts. Så länge företaget bedömer att den ekonomiska nyttan överstiger 

kostnaden för revisorer att utgöra den kontrollen kommer företaget att anlita sådana för detta. 

Eftersom både agenten och uppdragsgivaren normalt vill maximera sin egen nytta kan denne 

även tvingas binda upp agenten med diverse förmåner för att få agenten att mer än annars 

agera i företagets intresse. Ett sätt att göra detta på kan vara att koppla agentens ersättning till 

den värdeökning som kommer bolagets aktieägare till del och är kopplat till agentens 

handlande. Även kreditgivare kan ses som principaler. Om inte restriktioner för krediter finns 

kommer räntan i förlängningen att bli högre eftersom riskerna blir större. Ett sätt att hålla nere 

riskerna och därmed räntorna är att parterna kommer överens om regler för till exempel 
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utdelningsgränser till företagets aktieägare eller att försiktiga redovisningsprinciper 

tillämpas.25 

 

 

4.2 Ekonomiska konsekvenser 

Med ekonomiska konsekvenser avses den effekt som ekonomisk rapportering har på olika 

delar av vårt ekonomiska samhälle. Enligt detta koncept anses att de redovisningsprinciper 

som ett företag använder sig av påverkar både företagets kreditvärdighet och dess aktievärde 

vilket i sin tur leder till att företagens val av redovisningsprinciper påverkar själva 

beslutsfattandet snarare än endast resultaten av de beslut som fattas.26 

 

 

4.3 Earnings Management 

Earnings Management definieras som ett försök av ett företags direktörer att på kort sikt 

påverka företagets rapporterade inkomst. Under 1990-talet upplevde många företagsledare ett 

starkt tryck att leva upp till de vinstprognoser som diverse analytiker satt upp för deras 

företag. Som en konsekvens av detta började många företag att tillämpa väldigt aggressiva 

och i vissa fall bedrägliga metoder för att rapportera företagets ekonomiska ställning. 

Inkomsthantering förekommer av många orsaker, bland annat för att höja företagets aktiekurs 

och för att höja ledningens ersättningar.   

 

Somliga hävdar att företagsledningarnas olika ersättningssystem, särskilt då 

företagsledningarnas aktieoptioner, bidrog till många företags uppblåsta resultaträkningar 

under 1990-talet. Denna åsikt ger uttryck för att blandningen i företagsledningarnas 

ersättningar mellan sådana som är direkt kopplade till prestationen, till exempel aktieoptioner, 

och sådana som är kopplade till personens ställning i företaget, till exempel månadslön, 

påverkar ledningarnas prestationer. Generellt gäller att ju mer företagsledningarnas 

ersättningar i form av aktieoptioner och andra förmåner bygger på långsiktighet desto mindre 

risk för bedrägliga beteenden från deras sida. 

 

                                                 
25 Artsberg, K, (2005)Redovisningsteori, -policy och -praxis, 2.uppl. Malmö Liber ekonomi, s 83 
26 Schroeder, R.G.,(2005) Financial Accounting Theory and analysis – Text Reading and Cases, John Wiley & 
Sons s. 15, 162 
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Att bedöma lämpligheten av diverse inkomsthanteringstekniker beror på syftet med 

förfarandet. Bolagsdirektörerna väljer i de flesta fall att redovisa en så hög vinst som möjligt. 

I några fall kan ett sådant förfarande accepteras men inte i andra. 1998 gjorde den före detta 

ordföranden i SEC, Arthur Levitt, en lista på fem typer av inkomsthantering som han ansåg 

hotade integriteten i ekonomiska rapporter: 

 

Taking a bath 

En strategi där företaget manipulerar sin bokföring så, att en förlust ett år fås att framstå som 

mycket större än vad den egentligen är för att på så sätt få utgångsläge för att presentera ett 

mycket bättre resultat än man annars skulle få året därefter. På så sätt pressa upp värdet på 

företaget. Värdeuppgången av den höga vinsten år två är ofta större än värdenedgången på 

grund av förlusten år 1. På så sätt har således värdet på företaget på ett bedrägligt sätt 

manipulerats. 

 

Creative acquisition accounting 

Ett annat bedrägligt förfarande är att vid uppköp av ett bolag bokföra direkta avdrag för 

forsknings- och utvecklingskostnader som egentligen inte är att betrakta som sådana. 

 

 “Cookie jar” reserves 

Att överdriva kostnaderna för till exempel returer av varor eller garantier i goda tider och att 

använda dessa överdrivna siffror i sämre tider för att då få dessa kostnader att framstå som 

lägre. Detta kan vara att betrakta som ett bedrägligt beteende. 

 

Abusing the materiality concept 

Att avsiktligt införa felaktigheter eller ignorera felaktigheter i ekonomiska rapporter under 

åberopande att felaktigheten inte är så väsentligt att den behöver rättas. Även detta kan vara 

att betrakta som ett bedrägligt beteende. 

 

Improver revenue recognition 

Att bokföra intäkter innan de faktiskt har uppkommit, det vill säga innan en försäljning av en 

vara eller tjänst verkligen ägt rum, till exempel där kunden fortfarande har en rätt att häva 

avtalet. Detta kan vara att betrakta som ett bedrägligt beteende.27 

                                                 
27 Schroeder, R,G. m.fl.,(2005) Financial Accounting Theory and Analysis – Text Reading and Cases, John 
Wiley & Sons s 149-150 
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5. Undersökning  

 

I detta kapitel redovisas resultat och analys ihop med respektive hypotes. 

 

 

5.1 Resultatredovisning och analys 

     

5.1.1 Utspädningseffekten 

Finns det något samband mellan hur bra företagen redovisar upplysningskravet 

kostnadsföring/upplysningskraven och hur stor utspädningseffekten är? 

Det fanns ingen skillnad mellan de företag som redovisade upplysningskravet kostnadsföring 

och de som inte gjorde det till hur stor utspädningseffekten var (p = 0,49, MWU, 

signifikansnivå p < 0,05). Vi kunde inte heller se någon skillnad mellan de företag som 

redovisade upplysningskraven bra (81-100 %) och de som redovisade dem dåligt (0-80 %) 

och hur stor utspädningseffekten var (p = 0,80, MWU, signifikansnivå p < 0,05). Det vi kunde 

se var att många företag inte hade någon utspädningseffekt på aktien, vilket kan bero på att 

företagen inte har gjort någon nyemission utan använt sig av befintliga aktier. I de fall då 

företagen har utspädningseffekt visar det inte på någon signifikans att företagen skulle 

redovisa upplysningskravet kostnadsföring sämre än annars eftersom p-värdet är över 0.05 i 

respektive undersökning, vilket tyder på att det inte blir några ekonomiska konsekvenser.  

  

 

5.1.2 Optionsprogram till vem 

Kan man se någon skillnad i vilken personalkategori i företaget som får optionerna 

(företagsledning eller all personal) och hur bra man redovisar upplysningskraven? 

De fanns en mätbar skillnad mellan hur bra företagen redovisar upplysningskraven och vilken 

personalkategori som får optionerna. De som har optionsprogram endast till företagsledningen 

redovisar upplysningskraven sämst (p = 0,02, MWU, signifikansnivå p < 0,05), det vill säga 

det fanns en signifikans eftersom värdet är under gränsvärdet på 0,05 

Detta kan kopplas till agentteorin där uppdragsgivaren ger företagsledningen ersättningar för 

att agera i dennes eget intresse. I de företag som är dåliga på att redovisa upplysningskraven 

och enbart har optioner till företagsledningen kan man anta hypotesen att man försöker dölja 

stora kostnader för resultatets skull.   
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Diagrammet visar medelvärdet av upplysningskraven uppdelat på den grupp av företag som ger optioner till bara 

ledningen eller till all personal.  

Här kan vi se att medelvärdet av redovisade upplysningskrav är högre i den grupp av företag som har optioner 

till all personal medan de företagen med optioner till ledningen har lägre antal redovisade upplysningskrav.   

 

 

5.1.3 Räntabilitet på eget kapital   

Kan man se något samband mellan de företag som har optionsprogram endast till 

företagsledningen, hur väl de redovisar upplysningskravet kostnadsföring och hur stort 

företagets resultat (räntabilitet) är?   

Det fanns ingen skillnad mellan om företaget hade optioner bara till företagsledningen eller 

till all personal och hur hög räntabiliteten var (p = 0,099, MWU, signifikansnivå p < 0,05). 

Det fanns heller ingen skillnad mellan hur hög räntabiliteten var och hur väl (81-100 %) 

företagen redovisade upplysningskraven (p = 0,46, MWU, signifikansnivå p < 0,05).  

Det fanns vidare ingen mätbar skillnad mellan vilken personalkategori som får optioner och 

de företag som redovisar upplysningskravet kostnadsföring (p = 0,41 logistic regression, 

signifikansnivå p < 0,05). Intresse har varit med earnings management-teorin som 

utgångspunkt att studera sambandet hur man redovisar upplysningskravet 

kostnadsföring/upplysningskraven när man enbart har optionsprogram till företagsledningen 

samt har hög räntabilitet. 
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I de fall Earnings Management används är det för att förbättra företagets resultat. Det finns 

dock inte något samband mellan de företag som har optionsprogram enbart till 

företagsledningen och räntabilitet, hur hög räntabiliteten var och hur bra de redovisar 

upplysningskraven, samt vem som får optioner och hur man redovisar upplysningskravet 

kostnadsföring.  

 

 

5.1.4 Personalkostnad/Balansomslutning 

Kan man se en skillnad i hur bra företagen redovisar upplysningskraven och 

upplysningskravet kostnadsföring i förhållande till hur stora bolagen är?   

Då vi utgått ifrån att stora bolag både har en hög personalkostnad och hög balansomslutning 

så har vi använt oss av båda variablerna balansomslutning och personalkostnad för att visa på 

företagens storlek. 

Det fanns en mätbar skillnad (där det är osannolikt att det beror på slumpen) mellan företag 

med höga personalkostnader och de företag som redovisar upplysningskravet kostnadsföring 

(p = 0,015, MWU, signifikansnivå p < 0,05). 

De företag som redovisade upplysningskravet kostnadsföring hade högre personalkostnader 

än de som inte redovisade upplysningskravet kostnadsföring.  
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Diagrammet visar medelvärdet av personalkostnaden dels i den grupp av företag som redovisar 

upplysningskravet kostnadsföring och dels i den grupp som inte gör det. Här ser vi att företagen med högre 

personalkostnad redovisar upplysningskravet kostnadsföring bättre.  

 

 

Det fanns även en mätbar skillnad mellan företagen med högre balansomslutning och de 

företag som redovisade upplysningskravet kostnadsföring (p = 0,0012, MWU, signifikansnivå 

p < 0,05).  Företag med en högre balansomslutning redovisar alltså upplysningskravet 

kostnadsföring bättre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar medelvärdet av balansomslutningen dels i den grupp av företag som redovisar 

upplysningskravet kostnadsföring och dels i den gruppen som inte gör det. Här kan vi se att företagen med högre 

balansomslutning redovisar upplysningskravet kostnadsföring bättre än de som inte redovisar kravet. 

 

Om man ska utgå från dessa två tester så kan man dra slutsatsen att större företag lägger mer 

resurser på redovisning och kan ha en mer komplex internkontroll. 

 

 

Det fanns en mätbar skillnad i balansomslutning mellan de företag som redovisade 

upplysningskraven bra (81-100 %) och de som gjorde det dåligt (p < 0,045, MWU, 

signifikansnivå p < 0,05). De som redovisade upplysningskraven bra hade en låg 

balansomslutning, vilket vi inte hade väntat oss. Spridningen är stor när det gäller skillnader i 

balansomslutning mellan företagen. Detta kan bero på att balansomslutningen råkar (det är en 
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väldigt liten signifikans) ligga lägre i den relativt snäva gruppen som redovisar 

upplysningskraven bra än i gruppen med de företag som redovisar dem dåligt. Det finns en 

stor chans att skillnaden försvinner om grupperna blir mer jämnstora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar medelvärdet av balansomslutningen dels i den grupp av företag som redovisar 

upplysningskraven mer än 81 % och dels i den grupp av företag som redovisar upplysningskraven i mindre grad. 

Något oväntat ser vi att de företagen som redovisar upplysningskraven bättre har en lägre balansomslutning. 
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6. Slutsats 

 

Kapitlet redogör för de slutsatser som kan dras utifrån undersökningens fem olika hypoteser. 

 

 

   

• Då samband söktes mellan hur bra företagen redovisar upplysningskravet kostnadsföring 

och upplysningskraven och hur stor utspädningseffekten var visade det sig att det inte 

fanns någon skillnad mellan de företag som redovisade upplysningskravet kostnadsföring 

och de som inte gjorde det till hur stor utspädningseffekten var. Utspädningseffekten 

påverkar alltså inte hur man redovisar upplysningskravet kostnadsföring eller alla 

upplysningskraven, vilket tyder på att det inte blir några ekonomiska konsekvenser (enligt 

hypotesen) som till exempel minskning av antal optionsprogram på grund av detta. 

 

 

• Där samband söktes mellan vilken personalkategori som är berättigad till optionerna i 

företagen (företagsledningen eller all personal) och hur bra man redovisar 

upplysningskraven. Här har vi funnit att de som är dåliga på att redovisa 

upplysningskraven är de som har optioner endast till företagsledningen, varför man där 

kan anta hypotesen enligt Agentteorin att man försöker dölja stora kostnader för 

resultatets skull.   

 

 

• Där avsikten har varit att studera sambandet hur företagen redovisar upplysningskravet 

kostnadsföring och upplysningskraven när man enbart har optionsprogram till 

företagsledningen samt har stor räntabilitet. Detta med Earnings Managementteorin som 

utgångspunkt då man använder den för att förbättra företagets resultat och minska dess 

kostnader för kapital, visade det inte på någon signifikans i vår studie. Därför är slutsatsen 

att man inte använder sig av Earnings Management. 
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• Då vi sökt samband mellan hur bra företagen redovisar upplysningskraven och 

upplysningskravet kostnadsföring i förhållande till hur stora bolagen är har vi funnit att de 

företag som bokförde optionskostnaderna hade högre personalkostnader än de som inte 

redovisade upplysningskravet kostnadsföring. Det visade att det är de allra största 

företagen som redovisar upplysningskravet kostnadsföring bäst. Företag med en hög 

balansomslutning redovisade också upplysningskravet kostnadsföring bättre än övriga 

företag, vilket tyder på samma sak. 

 

• Det fanns också ett samband mellan de företag som hade en låg balansomslutning och 

redovisade alla upplysningskraven bra, fast där var det tvärtom och de mindre företagen 

redovisade kraven bäst. 

Om man ska utgå från de två testen kan man dra slutsatsen att större företag lägger mer 

resurser på redovisning och kan ha en mer komplex internkontroll. 
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7. Avslutande diskussion 

Här nedan följer en avslutande diskussion, metodkritik samt avslutas med förslag till fortsatt 

forskning. 

 
7.1 Rekommendationer 

Då få företag i årsredovisningarna från 2006, redovisar upplysningskraven till 100 % som 

IFRS 2 kräver, tycker vi det skull vara intressant att om några år undersöka om företagen har 

blivit bättre på att redovisa upplysningskraven 

 
 
Nu när det har gått några år sedan implementeringen av IFRS 2 skulle det vara intressant att 

undersöka hur företagen tycker att implementeringen har gått av IFRS 2 och om vad de tycker 

har varit krångligast med implementeringen.  

 

7.2 Metodkritik 

I studien av årsredovisningarna har vårt syfte varit att hitta olika samband mellan olika 

parametrar som vi valt utifrån de olika hypoteser som använts. I de flesta fall har inte någon 

signifikans kunnat visas och i fallen med signifikans har det funnits stor spridning (varians) 

mellan grupperna som i fallet personalkostnader/redovisade upplysningskrav respektive 

redovisade upplysningskravet kostnadsföring. Där det är väldigt stor spridning mellan 

grupperna stora respektive små företag kan resultatet vara beroende av endast ett fåtal företag 

och om dessa togs bort så skulle förmodligen resultatet bli ett annat. Detta gällde även 

parametern balansomslutning och därmed kan det tyda på en signifikans med viss osäkerhet. 

Resultatet hade förmodligen kunnat bli annat om vi hade gjort en annan indelning av 

upplysningskraven till exempel så att endast 100 procent hade varit godkänt och allt annat 

hade varit dåligt. Angående urvalet så kan man anse att antalet årsredovisningar är litet med 

tanke på att så få redovisar upplysningskraven till 100 procent. I och med det så blir 

indelningen av två grupper ganska ojämn och det blir dessutom ganska svårt att generalisera 

utifrån så få företag som det är i den gruppen. Detta är något som drar ner reliabiliteten något. 
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9. Bilaga 1 
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Acando  9 % Ledningen 925 411 687 213 000   

A-Com 18 % Ledningen 252 256 127 629 000   

Active Biotech  55 % Personalen 462 400 89 354 000   

Addtech  13 % Ledningen 1 729 719 300 000   

Anoto Group  100 % Personalen 576 977 121 822 000   

Artimplant  13 % Personalen 83 077 25 016 000   

Aspiro  13 % Ledningen 597 976 98 617 000   

AstraZeneca  100 % Personalen 205 153 928 43 557 170 000   

Atlas Copco  40 % Ledningen 55 255 000 10 965 000 000   

AudioDev  13 % Ledningen 234 767 66 188 000   

Avanza  27 % Ledningen 8 721 361 97 124 000   

Axis  53 % Personalen 789 305 295 205 000   

B&B TOOLS  41 % Ledningen 4 421 000 1 187 000 000   

Betsson   23 % Ledningen 592 552 74 915 000   

Biolin 41 % Personalen 159 411 25 297 000   

Biotage 50 % Personalen 917 265 229 710 000   

Biovitrum 91 % Personalen 2 077 655 307 489 000   

Björn Borg 36 % Personalen 348 576 30 502 000   

Bong Ljungdahl 32 % Personalen 1 731 700 558 149 000   

Borås Wäfveri 33 %    674 600 248 000 000   

Boss Media 45 % Personalen 534 851 117 642 000   

BRIO 0 % Ledningen 739 660 228 140 000   

Broström 77 % Personalen 7 950 800 514 300 000   

BTS Group  64 % Ledningen 390 068 159 945 000   

Bure Equity  27 % Ledningen 3 885 000 1 133 700 000   

Cardo  23 % Ledningen 6 107 2 068 000 000   

Carl Lamm 64 % Ledningen 331 300 241 300 000   

Cision  59 % Personalen 2 763 148 1 162 805 000   

Cloetta Fazer 40 % Ledningen 3 214 647 300 000   

Cybercom Group Europé 45 % Personalen 408 699 319 434 000   

D. Carnegie & Co  50 % Personalen 41 588 115 952 000 000   
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Diamyd Medical 41 %    104 119   

Digital Vision 40 % Personalen 92 845 35 672 000   

Din Bostad Sverige 20 %    5 034 200 3 800 000   

Electrolux  73 % Ledningen 66 049 000 16 924 000 000   

Elekta 60 % Ledningen 5 356 000 1 264 000 000   

Enea  50 % Personalen 559 997 406 367 000   

Ericsson 41 % Personalen 214 940 000 42 821 000 000   

Fagerhult 20 % Ledningen 1 517 000 684 400 000   

Feelgood Svenska 33 % Personalen 282 967 290 234   

Getinge 36 % Ledningen 15 876 700 248 900 000   

Hakon Invest 50 % Personalen 9 087 000 213 000 000   

Hemtex 33 % Ledningen 396 000 239 609   

Hexagon  60 % Personalen 18 548 000 2 964 000 000   

HiQ International  33 % Personalen 557 483 317 000   

HL Display  55 % Ledningen 876 561 394 126 000   

Human Care  47 % Personalen 167 627 54 461 000   

IBS 73 % Ledningen 2 260 400 921 300 000   

Industrial & Financial Syst. 55 % Personalen 2 305 000 1 358 000 000   

Industrivärden 47 % Personalen 64 711 254 000 000   

Indutrade 20 % Ledningen 2 386 000 665 000 000   

Intellecta  40 % Ledningen 319 156 258 766 000   

Intrum Justitia 47 % Ledningen 4 461 500 941 100 000   

Investor 100 % Personalen 180 940 000 353 000 000   

Karo Bio 87 % Personalen 251 972 68 537 000   

Know IT  55 % Personalen 516 986 449 526 000   

Lagercrantz Group  32 % Ledningen 1 119 000 381 000 000   

LBI International 68 % Personalen 2 344 100 638 400 000   

Ledstiernan 36 % Personalen 787 807 29 143 000   

Lindab International 53 % Ledningen 7 077 000 1 705 700 000   

LinkMed 59 % Personalen 305 509 9 455 000   

Lundbergföretagen 32 % Ledningen 72 935 000 2 734 000 000   

Lundin Mining Corporation  68 % Personalen 19 394 078 116 867 554   

Lundin Petroleum  77 % Personalen 17 685 411 218 460 000   

Meda 86 % Personalen 11 318 900 1 029 000 000   

Medivir 60 % Personalen 286 759 106 146 000   

Mobyson  47 % Personalen 189 523 35 239 000   

Modern Times Group  91 % Ledningen 9 205 100 1 204 600 000   

Munters  73 % Ledningen 3 144 000 1 681 000 000   

Net Insight  86 % Personalen 194 237 90 810 000   

Nobel Biocare  36 % Personalen 4 562 968 46 382 448 000   

Nobia  77 % Ledningen 9 624 000 3 162 000 000   

Nolato 0 %    1 724 000   
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Nordic Service Partn. Holdings 36 % Ledningen 284 449 141 687 000   

OMX 100 % Personalen 12 528 000 1 160 000 000   

Opcon  64 % Ledningen 281 993 123 186 000   

Orc Software  68 % Personalen 475 089 75 877 000   

Orexo  64 % Personalen 379 932 69 700 000   

Ortivus  27 % Ledningen 333 897 124 858 000   

PA Resources  45 % Ledningen 4 897 144 109 599 000   

Phonera  13 % Personalen 112 449 35 667 000   

Precise Biometrics  87 % Ledningen 126 679 51 368 000   

Prevas  7 % Personalen 151 896 201 814 000   

Sandvik 100 % Ledningen 65 901 000 18 825 000 000   

SEB 82 % Personalen 1 934 441 000 3 735 000 000   

SECTRA  13 % Personalen 825 569 300 305 000   

Sensys Traffic 0 % Ledningen 144 333 24 604 000   

SinterCast  64 % Personalen 30 300 14 268 000   

Skanska 7 % Ledningen 71 307 000 22 691 000 000   

SKF  73 % Personalen 46 238 000 15 976 000 000   

Stora Enso 73 % Ledningen  157 869 596 20 145 226 000   

Studsvik 27 % Ledningen 1 357 400 649 922 000   

Svedbergs 7 % Ledningen 384 114 100 309 000   

Swedish Match  91 % Ledningen 15 770 000 2 166 000 000   

Tele2  100 % Ledningen 66 164 000 2 780 000 000   

Teleca  68 % Personalen 3 103 600 1 862 600 000   

TietoEnator 0 % Ledningen 1 244 378 8 495 302 000   

Tilgin 100 % Ledningen 364 149 58 684 000   

TradeDoubler  86 % Ledningen 914 704 180 693 000   

Transcom WorldWide  82 % Personalen 2 414 322 3 119 817 060   

Trelleborg  13 %   27 557 000   

Tricorona  13 %   464 660   

Unibet Group  73 % Ledningen 1 763 032 131 598 027   

Uniflex  13 % Ledningen 186 969 466 610 000   

Wallenstam  7 % Personalen 19 764 000 96 600 000   

West Siberian Resources  50 % Ledningen 6 649 792 130 705 780   

Vitrolife  13 % Personalen 271 034 58 815 000   

Volvo  40 % Ledningen  258 427 000 39 614 300 000   

Vostok Nafta Investment  68 % Personalen 27 617 055 10 137 066   

Zodiak Television  18 % Ledningen 586 460 147 677 000   
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10. Bilaga 2 
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Acando  9 % 13,02  % -0,056 

A-Com 18 % 9,71 % 0,000 

Active Biotech  55 % -234,97 % 0,000 

Addtech  13 % 63,13 % -0,013 

Anoto Group  100 % -28,64 % 0,000 

Artimplant  13 % -72,83 % 0,000 

Aspiro  13 % -2,43 % 0,000 

AstraZeneca  100 % 55,42 % -0,003 

Atlas Copco  4 0% 26,58 % -0,002 

AudioDev  13 % -25,40 % -0,023 

Avanza  27 % 49,87 % -0,007 

Axis  53 % 44,07 % -0,004 

B&B TOOLS  41 % 32,53 % -0,010 

Betsson   23 % 11,73 % -0,006 

Biolin 41 % -15,62 % 0,000 

Biotage 50 % 0,85 % 0,000 

Biovitrum 91 % 67,87 % -0,100 

Björn Borg 36 % 58,96 % -0,005 

Bong Ljungdahl 32 % 0,35 % 0,000 

Borås Wäfveri  33 % -24,83 % -0,009 

Boss Media 45 % 25,16 % -0,027 

BRIO 0 % -90,30 % 0,000 

Broström 77 % 22,25 % 0,000 

BTS Group  64 % 34,83 % 0,000 

Bure Equity  27 % 5,56 % -0,493 

Cardo  23 % 18,69 % 0,000 

Carl Lamm 64 % 82,93 % 0,000 

Cision  59 % -54,38 % 0,000 

Cloetta Fazer 40 % 14,35 % 0,000 

Cybercom Group Europé 45 % 18,40 % -0,010 

D. Carnegie & Co  50 % 65,83 % -0,008 

Diamyd Medical  41 % -40,84 % 0,000 

Digital Vision 40 % -1 052,98 % 0,000 
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Din Bostad Sverige  20 % 5,25 % 0,000 

Electrolux  73 % 28,99 % -0,003 

Elekta 60 % 27,21 % -0,005 

Enea  50 % 18,25 % 0,000 

Ericsson 41 % 29,77 % 0,000 

Fagerhult 20 % 15,47 % -0,015 

Feelgood Svenska 33 % 0,15 % 0,000 

Getinge 36 % 28,78 % 0,000 

Hakon Invest 50 % 12,76 % 0,000 

Hemtex 33 % -0,07 % -0,039 

Hexagon  60 % 18,79 % -0,009 

HiQ International  33 % 40,97 % -0,009 

HL Display  55 % 23,79 % -0,003 

Human Care  47 % 19,93 % -0,002 

IBS 73 % -0,65 % 0,000 

Industrial & Financial Syst. 55 % 8,66 % -0,075 

Industrivärden 47 % 19,95 % 0,000 

Indutrade 20 % 46,64 % 0,000 

Intellecta  40 % 9,11 % -0,004 

Intrum Justitia 47 % 35,31 % -0,010 

Investor 100 % 18,09 % -0,003 

Karo Bio 87 % -59,91 % 0,000 

Know IT  55 % 30,15 % -0,009 

Lagercrantz Group  32 % 20,83 % 0,000 

LBI International 68 % 4,44 % -0,005 

Ledstiernan 36 % 0,80 % 0,000 

Lindab International 53 % 36,39 % -0,025 

LinkMed 59 % -660,50 % 0,000 

Lundbergföretagen 32 % 17,78 % 0,000 

Lundin Mining Corporation  68 % 9,63 % -0,010 

Lundin Petroleum  77 % 17,33 % 0,000 

Meda 86 % 27,71 % 0,000 

Medivir 60 % -131,32 % 0,000 

Mobyson  47 % -50,60 % 0,000 

Modern Times Group  91 % 39,50 % -0,047 

Munters  73 % 34,13 % 0,000 

Net Insight  86 % -7 432,97 % 0,000 

Nobel Biocare  36 % 56,22 % -0,008 

Nobia  77 % 32,40 % -0,011 

Nolato 0 %  8,75 % 0,000 

Nordic Service Partn. Holdings  36 % 11,47 % 0,000 

OMX 100 % 26,68 % 0,000 
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Opcon  64 % 30,55 % -0,030 

Orc Software  68 % 26,34 % 0,000 

Orexo  64 % -10,17 % 0,000 

Ortivus  27 % -56,54 % 0,000 

PA Resources  45 % 16,69 % -0,005 

Phonera  13 % 17,45 % 0,000 

Precise Biometrics  87 % -95,56 % 0,000 

Prevas  7 % 19,18 % -0,009 

Sandvik 100 % 40,86 % 0,000 

SEB 82 % 23,18 % -0,010 

SECTRA  13 % 16,60 % -0,024 

Sensys Traffic 0 % 61,27 % 0,000 

SinterCast  64 % -41,45 % 0,000 

Skanska 7 % 25,78 % 0,000 

SKF  73 % 32,58 % -0,004 

Stora Enso 73 % 7,99 % 0,000 

Studsvik 27 % 10,22 % 0,000 

Svedbergs 7 % 39,09 % 0,000 

Swedish Match  91 % 138,30 % -0,004 

Tele2  100 % -7,49 % 0,000 

Teleca  68 % -15,00 % 0,000 

TietoEnator 0 % 19,88 % 0,000 

Tilgin 100 % -23,08 % 0,000 

TradeDoubler  86 % 56,80 % -0,039 

Transcom WorldWide  82 % 27,53 % 0,000 

Trelleborg  13 % 12,03 % 0,000 

Tricorona  13 % -2,12 % 0,000 

Unibet Group  73 % 30,71 % -0,001 

Uniflex  13 % 44,14 % 0,000 

Wallenstam  7 % 32,31 %   

West Siberian Resources  50 % 6,88 % 0,000 

Vitrolife  13 % 6,82 % 0,000 

Volvo  40 % 0,02 % -0,001 

Vostok Nafta Investment  68 % 42,62 % -0,008 

Zodiak Television  18 % 6,75 % -0,024 
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11. Bilaga 3 

 
Upplysningskraven har kodats enligt följande: 
 
 

 Antal Lösenpris 

Utestående vid periodens början  1 2 

Tilldelade under perioden  3 4 

Förverkade under perioden  5 6 

Inlösta under perioden  7 8 

Förfallna under perioden  9 10 

Utestående vid periodens slut  11 12 

Inlösningsbara vid periodens slut  13 14 

   

Kostnadsföring  15  

   

Vägd genomsnittlig aktiekurs  16  

Lösenpris  17  

Förväntad volatilitet  18  

Optionens löptid  19  

Förväntad utdelning  20  

Riskfri ränta  21  

Värderingsmodell  22  

 
 
 


