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  Sammanfattning:

Från och med 1 januari, 2005 måste alla börsnoterade bolag i Sverige föra olika 

optionsprogram som en kostnad i sin resultaträkning. Det innebar att dessa bolag måste 

kostnadsföra utgivna optionsprogram till sina anställda.

Före införandet av IFRS 2 fanns ingen standard för svenska företag som beskrev hur dessa 

optionsprogram skulle redovisas. Diskussionerna kring införandet var omfattande då man 

menade att standarden skulle få konsekvenser i form av en betydande nedgång av resultatet 

hos berörda företag då en extra kostnadspost skulle redovisas.

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad införandet av IFRS 2 haft för effekt och på vilket 

sätt kostnadsföringen av optionsprogram har påverkat resultatet hos börsnoterade företag. 

Detta kommer att visas genom att studera de berörda företagens årsredovisningar.

Vi har undersökt vilken procentuell skillnad resultatet fått genom att redovisas enligt den nya 

standarden. Kostnaden för aktierelaterade ersättningar har även ställts i relation till årets 

resultat och omsättning för att visa hur stor andel av dessa som utgörs av denna kostnad. Vi 

har undersökt den påverkan som IFRS 2 har haft på börsnoterade bolags resultat listade på 

Large Cap listan för att visa hur dessa kostnader faktiskt har påverkat företagens resultat nu 

när standarden har tillämpats ett par år efter att IFRS 2 tillämpats. 

Uppsatsen presenterar inledningsvis en redogörelse för uppkomsten av IFRS 2 och denna 

följes av teorier, relevanta för rapporten. Vi ger även en tydlig beskrivning av IFRS 2 för att 

ge en förståelse för denna komplexa standard som behandlas. I slutet presenteras en 

sammanfattning av tidigare forskning och vi använder oss av, liksom en del forskare inom 

ämnet, en tumregel på 5 % för att avgöra om resultatet genomgått en väsentlig förändring.

Vi har kommit fram till att effekten av kostnadsföringen inte påverkat svenska börsnoterade 

företags resultat väsentligt. Kostnaden har heller inte varit en stor andel, varken av företagens 

omsättning eller av dess resultat. Effekten för dessa poster för samtliga företag har alltså varit 

lägre än tumregeln på 5 % vi utgick från. 



3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING: ................................................................................................................................ 2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING .............................................................................................................. 3

1. INLEDNING...................................................................................................................................... 6

1.1  PROBLEMBAKGRUND ...................................................................................................................... 6
1.2  PROBLEM ......................................................................................................................................... 9
1.3  SYFTE ............................................................................................................................................... 9
1.4  AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................ 9

2. TEORETISK REFERENSRAM.................................................................................................... 10

2.1 AGENTTEORIN ................................................................................................................................ 10
2.2  VAD ÄR EN OPTION? ...................................................................................................................... 10
2.3  OPTIONSPROGRAM........................................................................................................................ 11
2.4 VÄRDERING AV OPTIONER............................................................................................................. 12
2.5  OLIKA TYPER AV AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR .............................................................. 12
2.5.1 AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR SOM REGLERAS MED EGETKAPITALINSTRUMENT............... 13
2.5.2 AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR SOM REGLERAS MED KONTANTER ...................................... 13
2.5.3 AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR SOM REGLERANS MED ANTINGEN KONTANTER ELLER 

EGETKAPITALINSTRUMENT.................................................................................................................... 14
2.6 AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR ENLIGT IFRS 2 .................................................................. 14
2.6.1 UPPKOMSTEN AV IFRS 2 .............................................................................................................. 14
2.6.2 DISKUSSIONER KRING KOSTNADSFÖRINGEN AV AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR................. 15
2.6.3 REDOGÖRELSE FÖR IFRS 2........................................................................................................... 17
2.7 TIDIGARE FORSKNING.................................................................................................................... 19

3. METOD............................................................................................................................................ 21

3.1. DATAMATERIAL ............................................................................................................................ 21
3.2. BEARBETNING AV DATAMATERIAL.............................................................................................. 22
3.3. VAL AV PRESENTATIONSMÅTT ..................................................................................................... 23

4. RESULTAT ..................................................................................................................................... 24

4.1 BORTFALL....................................................................................................................................... 25
4.2 RESULTAT ÅR 2006......................................................................................................................... 26
4.3 PROCENTUELL FÖRÄNDRING......................................................................................................... 27
4.4 KOSTNADEN I RELATION TILL ÅRETS RESULTAT......................................................................... 28
4.5 KOSTNADEN I RELATION TILL OMSÄTTNINGEN........................................................................... 29

5. ANALYS OCH SLUTDISKUSSION ............................................................................................ 30

KÄLLFÖRTECKNING: .................................................................................................................... 34

BILAGA 1 ............................................................................................................................................ 36

BILAGA 2 ............................................................................................................................................ 37



4

BEGREPPSFÖRKLARING

IASB International Accounting Standards Board

Internationell organisation som verkar för att förbättra internationell 

finansiell redovisning och sysslar med en internationell 

överensstämmelse av redovisningsstandarder. IASB ansvarar för 

redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting 

Standards)1

IFRS Det begrepp som omfattar samtliga standards som International 

Accounting Standards Board (IASB) och dess föregångare 

International Accounting Standards Committee (IASC) utgivit 

inklusive tillhörande tolkningar.

IFRS 2 Redovisningsstandard som går ut på att en kostnad ska redovisas i 

resultaträkningen för incitamentsprogram där anställda ges 

aktierelaterade ersättningar som skiljer sig från marknadsmässig 

ersättning. Kostnaden beräknas med hänsyn till det verkliga värdet av 

förmånen vid tilldelningen och fördelas över intjänandeperioden.2

Aktierelaterade            Överföringar av företagets egetkapitalinstrument i syfte att ersätta 

ersättningar för varor eller tjänster som företaget erhållit, t.ex. av leverantörer 

eller personalen. 3

Eget kapital-

instrument                IFRS består av International Financial

Reporting Standards (IFRS), International Accounting Standards                             

(IAS) och de tolkningar som tagits fram av International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och dess föregångare 

Standing Interpretations Committee (SIC).4

                                               
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/IASB
2 http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/05/40/BF/wkr0003.pdf
3 http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/arc/ifrs2/ifrs2_sv.pdf
4http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/d329c82193251a5a802572f000450555/$file/ifrs_kredit
institut.pdf



5

Large Cap Ett av de tre segment nordiska bolag delas in i på 

stockholmsbörsen.  I detta segment finner man de bolag vars 

börsvärde överstiger 1 miljard euro, och vilka bolag som sorteras 

in i det baseras på genomsnittspriset för maj och november.5

Optionsprogram Optionsprogram riktar sig till anställda och uppdragstagare. Syftet 

kan vara att anställa, motivera och behålla medarbetare eller 

inspirera till delägande i företaget eller koncernen. 6

                                               
5 http://www.121.nu/onetoone/borsnoterade-bolag/large-cap
6 www.skatteverket.se
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1. INLEDNING

Detta inledande kapitel kommer att ge läsaren en överskådlig bild av vårt ämnesval. Vi 

kommer att redogöra för problemet och dess bakgrund. Vår önskan är att med detta 

inledande kapitel inbjuda till fortsatt läsning.

1.1  Problembakgrund

I juni år 2002 beslutades det i EU´s ministerråd att alla företag med aktier noterade på börsen 

inom EU från och med räkenskapsåret 2005 skulle upprätta koncernredovisningen enligt de 

internationella rekommendationerna IFRS. 7

EU har arbetat sedan 1990-talet med en övergång till International Accounting Standards 

Boards, IASBs redovisningsstandarder. Man menade att det inte rådde någon internationell 

förordning i EU-länderna som kunde sammankoppla och harmonisera innehållet i den 

ekonomiska information som gavs ut till intressenterna 8. Kapitalmarknaden skulle bli 

effektivare genom en förenad redovisningsstandard, därför bestämde man sig för att följa de 

standarder som IASB förlade efter det att EU-kommissionen godkänt dem. IASB gav ut 

standarder med benämningen International Financial Reporting Standards, IFRS.9

Författningen ställde mycket hårda krav på de IFRS som skulle komma att användas då dessa 

förordningar skiljde sig mycket från EU:s. Kravet på en rättvisande bild, alltså jämförbarhet, 

begriplighet, relevans och tillförlitlighet skulle återstå även efter införandet av IFRS. IFRS 2 

(Aktierelaterade ersättningar) har inneburit en stor förändring för Sveriges del.10

Från och med 1 januari 2005 måste alltså alla börsnoterade bolag i Sverige föra olika 

optionsprogram som en kostnad i sin resultaträkning. Dessa kostnader ska värderas till 

verkligt värde. Det är endast optionsprogram som är utgivna efter den 7 november 2002 som 

ingår i kravet.11. Som ovan nämnts innebar omställningen till IFRS 2 en stor omväxling för 

börsnoterade företags redovisning eftersom man då skulle mer detaljerad redovisa företagens 

optionsprogram i och med de nya reglernas krav på årsredovisningen.12

                                               
7 http://www.sandvik.se/sandvik/0010/internet/se01996.nsf/Press%20Releases%20Web/4C01AC006D8637E741256FA2004FDCEE

8 Ahoniemi, K. 2/2004

9 Andersson, U.2003, s 2

10 Jönsson Lundmark, B.2004

11 Dessborn, L.2005, s 8

12 Bergin, E. 2004
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I en studie som gjordes år 2004 gjordes en efterforskning på effekterna av kostnadsföringen 

av aktierelaterade ersättningar på 27 av de största börsnoterade företagens resultat för året 

2002. Undersökningen visade att det var mycket varierande effekter på företagens resultat 

men resultatet i genomsnitt minskade med 1.55% vilket i kronor motsvarar ett belopp på 1.44 

miljarder.13

IFRS 2 skall tillämpas av företag vid utformning av de finansiella rapporterna och reglerar 

redovisning av aktierelaterade ersättningar. 

Aktierelaterade ersättningar omfattar:

1) aktierelaterade ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument, exempelvis aktier.

2) aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter

3) transaktioner där företaget eller leverantören av varor och tjänster har den möjligheten att 

reglera transaktionen med antingen kontanter eller eget kapitalinstrument 

Vid förvärv av dotterbolag med hjälp av utgivning av egna aktier är det IFRS 3 

Rörelseförvärv som reglerar uppgörelsen.14

När det gäller personaloptioner bestäms kostnaden baserad på det värde som optionerna har. 

Dessa värderas vid tilldelningen och det värdet räknas in som en kostnad. I de fall där den 

anställde inte har rätt till att utnyttja optionen direkt, fördelas kostnaden över de perioder 

optionen löper.15

Det finns en viss skillnad mellan redovisning av ersättningar som regleras med eget 

kapitalinstrument och de som regleras med kontanter när det gäller frågan om huruvida efter 

tilldelningen hänsyn skall tas till förändring av verkligt värde på optionen. I de fall där

ersättningen regleras med att den anställde får aktier i företaget, eget kapitalinstrument, skall 

ingen korrigering av värdet ske. Detta är däremot fallet regleringen sker genom en 

utbetalning, d.v.s. med kontanter.16

                                               
13 Bergström, J m.fl. Kostnadsföring av optionsprogram: vad kan de resultatmässiga konsekvenserna bli?, 2004
14 IFRS- i teori och praktik, Jan Marton m.fl, 2008

15 http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/05/40/BF/wkr0003.pdf
16 IFRS- i teori och praktik, Jan Marton m.fl, 2008
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Varför utges aktierelaterade ersättningar?

Att ersätta högre löner till de anställda med någon form av bonusprogram är ett val som 

lockar många företag. Detta uppmuntrar till bättre prestation bland de anställda samtidigt som 

det på längre sikt sänker företagets lönekostnader. Om aktiekursen går upp får de anställda 

mer pengar, vilket gör att de arbetar hårdare för att nå detta mål och sannolikheten för att 

aktiekursen stiger ökar i och med denna högre prestanda. 17

Hos de anställda ger utgivning av aktierelaterade ersättningar även en känsla av samhörighet 

med företaget och skapar en förståelse för de mål som är uppsatta. Det för personalen närmare 

och gör de mindre benägna att lämna bolaget. Svensk industri ställer höga krav på välutbildad 

arbetskraft, vilket gör det väldigt kostsamt att anställa och utbilda ny arbetskraft. 

En annan orsak som särskilt ligger till grund för utgivning av personaloptioner till anställda 

hos nya amerikanska IT företag kan vara att om företaget har ett negativt kassaflöde blir det 

svårt för företaget att betala ut kontanta löner till anställda. Då får de anställda en möjlighet att 

på lång sikt tjäna in mer pengar i form av optioner.18

Samtidigt har företaget kontrollen över lönekostnaderna när det är dåliga tider och kan 

minimera bonus tilldelningen. Under ett bonussystem kan företag kvarhålla de 

normalpresterande arbetarna på en lämplig lönenivå utan att dela ut oförtjänta 

bonusökningar.19

Det har varit stora diskussioner kring införandet av IFRS 2. Rösterna kring införandet av 

IFRS 2, kostnadsföring av aktierelaterade ersättningar, har varit många. Det var många på 

marknaden som efterfrågade en standard som behandlade just aktierelaterade ersättningar, 

samtidigt som många var emot att kostnadsföringen skulle påverka företagens resultat 

negativt.20 Det negativa som många menade var att det kunde få stora konsekvenser för 

fortsatt utgivning av aktierelaterade ersättningar. Om det skulle visa sig att resultatet skulle 

påverkas negativt, skulle företag bli mindre benägna att utdela denna form av belöning.

                                                                                                                                                  

17 Swedish convertible bonds and their valuation, Tomas Sörensson, 1993

18 Swedish convertible bonds and their valuation, Tomas Sörensson, 1993

19 ibid

20
www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR29.pdf
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1.2  Problem

Vilken effekt har kostnadsföringen av aktierelaterade ersättningar haft sedan införandet av 

IFRS 2 på börsnoterade företags resultat? Har kostnaden varit stor nog att påverka företagens 

resultat avsevärt?

1.3  Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad införandet av IFRS 2 haft för effekt och på vilket 

sätt kostnadsföringen av optionsprogram har påverkat resultatet hos börsnoterade företag.

1.4  Avgränsningar

Rapporten avgränsas till hur svenska börsnoterade företag har påverkats av införandet av 

IFRS. Att det enbart är börsnoterade företag med i denna rapport beror på att det endast är 

dessa som berörs av IFRS 2. Rapporten kommer att omfatta årsredovisningar från 2006. Valet 

att undersöka år 2006 är att se hur införandet av IFRS 2 påverkat företagen så snart efter 

införandet som möjligt. År 2005 kan tänkas ligga närmare införandet av standarden, men det 

anses rimligt att undersöka företagen ett år efter att ha hittat tillrätta i den nya standarden. För 

att ge en så korrekt bild av införandet som möjligt väljes alltså undersökningsåret 2006. 

Som uppgett har kritiken mot införandet varit bred och omfattande och det finns många olika 

aspekter att undersöka om man vill se en helhetsbild av effekterna av införandet. Denna 

uppsats kommer enbart att fokusera på att se vad införandet av kostnadsföringen av 

aktierelaterade ersättningar haft för effekt på resultatet av berörda företag.

Då det finns olika krav på redovisning av aktierelaterade ersättningar och då det skiljer sig 

mellan de olika typerna av aktierelaterade ersättningar har inte alla typer inkluderats. De som 

regleras med antingen kontanter eller aktier, alltså konvertibler, är uteslutna då dessa 

redovisas som en skuld, skulddel eller som eget kapitalinstrument. Av den anledningen 

utelämnas alltså de företag med konvertibler som aktierelaterad ersättning.
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2. TEORETISK REFERENSRAM

Nedan följer en presentation av de teorier och referensram som ligger till grund för 
uppsatsens analys. Läsaren kommer få en redogörelse av IFRS 2 och de diskussioner som 
standarden medfört.

2.1 Agentteorin

”Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational 
agent to act on behalf of a principal when the agent’s interest would otherwise conflict with those of 
the principal” Scott 2003

Agentteorin behandlar ”moral hazard” problemet och hur olika avtal kan formas för att ge en 

kontrahent incitament att handla i huvudmannens intresse och fördel för att göra maximal 

framgång. Agenten, alltså den anställde antas vara riskavert enligt den klassiska modellen och 

är därmed obenägen att ta risker. Agenten, ledningen, är anställd för att verka i principalen, 

aktieägarnas, intresse. Dock har inte aktieägarna möjlighet att kontrollera agentens 

handlingar. Oftast har agenten och aktieägarna olika intressen och då alla individer enligt 

agentteorin anses vara nyttomaximerande arbetar de mot olika mål. Då aktieägarna vill 

maximera sina vinster uppkommer kostnader för kontroll av ledningen. Kostnader för kontroll 

kan exempelvis vara revisorskostnader eller incitamentskostnader. Incitamentskostnaderna 

kan vara bonusprogram för att få ledningen jobba mot samma mål som ägarna.

2.2  Vad är en option?

En aktieoption är ett kontrakt som ger innehavaren möjlighet att köpa eller sälja det 

underliggande instrumentet, aktien, till ett förutbestämt pris på ett bestämt datum. Utfärdaren, 

är skyldig att sälja de underliggande aktierna till den som innehar optionskontraktet. 21

Det finns två olika typer av optioner; köp- och säljoptioner. När en köpoption köps betalar 

man för möjligheten att köpa en underliggande vara i framtiden för ett bestämt pris. Oftast är 

det en aktie som utgör den underliggande varan. Den som äger en köpoption har rättigheten 

att köpa den underliggande varan, och den som äger en säljoption har rättigheten att sälja den 

underliggande varan.22

                                               
21 http://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/skola.jsp?skola=4&page=1&print=true
22 http://www.derivatinfo.com/education.php?id=39
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Optionen ger möjlighet att köpa eller sälja den underliggande varan under en viss tidsperiod, 

vilket innebär att rättigheten bara existerar under den bestämda perioden, löptiden. Den sista 

dagen man har rätt att handla med optionen kallas slutdag och är ett förutbestämt datum. Det 

förutbestämda priset för handeln kallas lösenpris och det är till detta pris man får köpa eller 

sälja den underliggande varan, oftast aktier. Dagen då optionens rättigheter utnyttjas, alltså 

när man köper eller säljer de aktier optionen ger rätt till, kallas för lösendag. 23

2.3  Optionsprogram

Optionsprogram riktar sig till anställda och uppdragstagare. Syftet kan vara att anställa, 

motivera och behålla medarbetare eller inspirera till delägande i företaget eller koncernen. 24

I en årlig studie av incitamentsprogram inom svenska börsbolag gjord av Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers visar man att nästan ett av tre börsföretag har infört nya 

incitamentsprogram under det första halvåret 2008. Det är en klar ökning från 2007 då 24 

procent förde in nya program. Det är även den högsta noteringen i undersökningen som har 

pågått under de sista sju åren.

Viljan att införa incitamentsprogram växer bland de svenska börsbolagen. Den största 

ökningen står aktieprogrammen för. I samma veva blir programmen mera komplexa och det 

sätts även klarare prestationskrav för att få ta del av utfallet. 25

Ett exempel på hur ett företag beskriver anledningen till incitamensprogram:

”På Digital Vision har man incitamentsprogram som innebär att anställda i koncernen, ges 
köpoptioner, s.k. personaloptioner. Dessa ger innehavaren rätten att förvärva aktier i 
bolaget. Programmet inbegriper ledande befattningshavare och andra anställda och bygger 
på ett antal köpoptioner med rättigheten att förvärva en aktie i Digital Vision. Syftet med 
incitamentprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera 
nyckelpersoner. Styrelsen anser att incitamentsprogrammet är till fördel för bolaget och 
aktieägarna.”26

                                               
23 www.derivatinfo.com/education.php?id=39
24 www.skatteverket.se
25 www.pwc.se
26 www.digitalvision.se/investor_relations/incitamentsprogram.php
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2.4 Värdering av optioner

1973 presenterade Fischer Black and Myron Scholes sin optionsprissättningsmodell.

Detta var en värderingsprincip som skulle komma att lägga grunden för optionsteori27. Det 

finns flera värderingsmodeller för att beräkna värdet av optioner. Idag är

Black and Scholes’ den mest kända optionsprissättningsmodellen, följd av den

Binomiala, som båda rekommenderas av International Accounting Standard Board28. Dessa 

modeller används frekvent av företag som följder IFRS vid beräkning av värdet på de utgivna 

optionerna29. 

Det finns en del faktorer som påverkar värdet på optionerna, oberoende av vilken 

värderingsmodell som används:30

 Aktuella priset för den underliggande aktien

 Löptiden för optionen 

 Framtida utdelningar

 Lösen priset på aktien 

 Volatiliteten i den underliggande aktiens pris

 Riskfria räntan

Av dessa sex faktorer nämns ett antal i IFRS 2 som de kriterier en värderingsmodell måste ha 

för att det ska vara möjligt för företag att använda modellen enligt standarden31.

2.5  Olika typer av aktierelaterade ersättningar

Som inledningen tog upp, finns olika typer av aktierelaterade ersättningar. Nedan följer en 

närmare beskrivning av dem och dess värdering.

                                               
27 Trigeorgis, 1996
28 International Accounting Standards Board, IFRS 2, eIFRS, 199 BC17
29 D. Street and S. Cereola, “Stock option compensation: impact of expense recognition on performance 
indicators of non-domestic companies listed in the U.S.” Journal of International Accounting, Auditing & 
Taxation, Vol. 13 Issue 1 (2004): 21-37
30 Fischer Black and Myron Scholes, ”The Pricing of Options and Corporate Liabilities.” Journal of Political 
Economy, Vol. 81 No.3 (1973): 637-654
31 International Accounting Standards Board, IFRS 2, eIFRS, 233-234 BC129-BC136
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2.5.1 Aktierelaterade ersättningar som regleras med 

egetkapitalinstrument

Om företaget använder sig av till exempel optioner eller aktieoptioner för att betala de 

anställda styr man den aktierelaterade ersättningen med egetkapitalinstrument.

Enligt IFRS 2 skall de tjänster som ersätts genom aktierelaterad ersättning redovisas vid 

tilldelningstidpunkten, antingen som en tillgång eller som en kostnad32. Tjänster som utförs av

de anställda kan man inte redovisa som en tillgång eftersom det är svårt att kontrollera detta, 

därför redovisas aktierelaterade ersättningar till anställda som kostnad33. Samtidigt ska en

motsvarande ökning av det egna kapitalet redovisas. Om optionerna inte tjänas in förrän de 

anställda har uppfyllt vissa villkor, t.ex. att ha anställning under en viss period, ska företaget 

emellertid dela upp redovisningen av tjänsterna och förändringen i det egna kapitalet mellan

intjänandeperioden34.

En omedelbar värdering måste göras av tjänsterna och den motsvarande ökningen av eget 

kapital till de tilldelade eget kapitalinstrumentens verkliga värde vid tilldelningspunkten35. 

Vid beräkning av aktiers verkliga värde utgår man från det marknadspris som råder på 

företagets aktier. Om företaget inte är börsnoterat skall en uppskattning av marknadskursen 

göras. 36

Vid beräkning av aktieoptioner är det ofta företag använder sig av en 

optionsvärderingsmodell, detta för att det inte är ofta man har en tillgänglig kurs vid värdering 

av aktieoptioner. Anledningen är att optionerna har många olika villkor och reglar som inte 

går att tillämpa på optioner som är innehas för handel. Därför måste företaget använda sig av 

en optionsvärderingsmodell i sådana situationer37.

2.5.2 Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter

Vid reglering med kontanter är det vanligast att företag använder sig av syntetiska optioner. 

Kostnaden bestäms av värdet på det underliggande egetkapitalinstrumentet. Företaget tar upp

en skuld till de anställda som svarar mot ett belopp baserande på kursen på företagets aktier 

                                               
32 FAR, 2006a, s 77
33 Schroeder, 2005, s 209
34 FAR, 2006a, s 77ff
35 FAR, 2006a, s78
36 FAR, 2006a, s 90
37 Ibid
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eller andra egetkapitalinstrument. Skulden konverteras därmed inte till aktier, när den förfaller

tas beloppet från företagets egen kassa. Det finns även möjlighet för företaget eller de 

anställda att avgöra om reglering av skulden ska ske med kontanter eller 

egetkapitalinstrument, man har alltså kontantreglering som alternativ. Då använder sig 

företagen av konvertibler38. 

2.5.3 Aktierelaterade ersättningar som reglerans med antingen 

kontanter eller egetkapitalinstrument

Dessa typer av aktierelaterade ersättningar regleras med antingen kontanter eller aktier. Om 

ett företag har tilldelat motparten rätten att välja om aktierelaterade ersättningar skall regleras 

med kontanter eller genom utgivning av egetkapitalinstrument, har företaget tilldelat ett 

sammansatt finansiellt instrument, som omfattar en skulddel, det vill säga motpartens rätt att

kräva kontantersättning, och en egetkapitaldel, det vill säga motpartens rätt att kräva reglering 

med egetkapitalinstrument.39

I dessa fall ska företaget beräkna det verkliga värdet för det sammansatta finansiella 

instrumentet vid värderingstidpunkten, med hänsyn till de villkor och bestämmelser enligt 

vilka möjligheten till kontanter eller egetkapitalinstrument tilldelades.40

2.6 Aktierelaterade ersättningar enligt IFRS 2

Då IFRS 2 är ganska komplex bedömer vi det viktigt att göra en kortfattad redogörelse för 

standarden och vad den innehåller samt behandlar. För att läsaren ska förstå och kunna följa 

med i den följande rapporten följer här en liten beskrivning av uppkomsten och de 

diskussioner som fördes kring standarden.

2.6.1 Uppkomsten av IFRS 2

Debatterna kring behovet av en internationell standard hade varit många då somliga ansåg att 

det var en stor del i redovisningen som saknades angående kostnadsföringen av 

aktierelaterade ersättningar. I juli 2001 började man arbeta för att ta fram en ny standard som 

hade till syfte att behandla dessa. När då International Accounting Standard Board började 

                                               
38 FAR, 2006a, s 76; Sluta att gömma, 2003
39 http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/arc/ifrs2/ifrs2_sv.pdf
40 ibid
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arbeta för att utveckla denna nya standard var diskussionerna många. De som använde sig av 

de finansiella rapporterna som exempelvis investerare och andra användare kom med positiv 

kritik och bemötande medan andra var negativa till kostnadsföringen av de aktierelaterade 

ersättningarna.41

Det var i februari 2004 som IFRS 2 publicerades, men började i januari 2005 enligt 

rekommendationer tillämpas.42 För att precisera IFRS 2 så lyder den som ”de överföringar av 

eget kapitalinstrument som aktieägarna gör till parter som levererat varor eller tjänster till 

företaget”43. Detta kan vara exempelvis personalen men även andra aktörer som leverantörer. 

Den mest komplexa delen av standarden behandlar rapporteringen de tjänster som anställda 

genomför för företaget och hur de ska redovisas.

Innan IFRS 2 kom fanns ingen speciell standard eller rekommendation som förklarade särskilt 

väl hur aktierelaterade ersättningar skulle redovisas. Att företag ger ut aktier eller 

aktieobligationer till anställda är inget ovanligt.44 Innan den internationella standarden nu 

2005 började tillämpas följde man Redovisningsrådets rekommendation för hantering av 

ersättning till de anställda som löd ”denna rekommendation anger inga krav beträffande 

redovisningen och beräkningen av aktierelaterade ersättningar”45. Då det inte heller fanns 

någon internationell standard som specificerade hur ersättningarna skulle hanteras blev det ett 

omdiskuterat gap.

2.6.2 Diskussioner kring kostnadsföringen av aktierelaterade 

ersättningar

IFRS 2 har blivit en av de mest omdiskuterade standarderna som IASB publicerat, den är även 

en av de mer komplexa. Rösterna kring införandet av IFRS 2, kostnadsföring av 

aktierelaterade ersättningar, har varit många. Det var många på marknaden som efterfrågade 

en standard som behandlade just aktierelaterade ersättningar, samtidigt som många var emot 

att kostnadsföringen skulle påverka företagens resultat. 46 Kritiken som riktats mot standarder 

som IFRS 2 är oftast att de anses vara för många, krångliga, komplexa, detaljerade, oklara 

                                               
41 Internation Accounting Standar Board, IFRS 2 eIFRS, 209-210 BC1-BC6
42 Ibid., 173, 192§ 60
43 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige-IFRS/IAS, Far Förlag, 2006, 77§3
44 Internation Accounting Standar Board, IFRS 2 eIFRS, 176 IN 1
45 http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR29.pdf
46 N. Apostolou and L. Crumbley, ”Accounting for Stock Options” CPA Journal, Vol. 75 Issue 8 (2005):30-33
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samt svårbegripliga. Detta medför i sin tur negativa konsekvenser för den finansiella 

informationen då onödiga kostnader i samband med implementeringen tillkommer. 47

Det som debatten tog upp var hur och varför personaloptioner skulle följa IFRS 2. Många var 

oense huruvida personaloptioner skulle klassas som aktierelaterade ersättningar och då alltså 

följa den omdiskuterade standarden. Många var även skeptiska till att det skulle vara möjligt 

att kostnadsföra optionerna.48 Man ansåg att det var osäkert att avgöra om optionerna 

verkligen var en kostnad och om det verkligen var möjligt när och hur de skulle värderas.49

Argumentet för kostnadsföring av optioner är att när optionen är beviljad till en anställd så 

uppstår en tillgång. Denna i sin tur förbrukas då den anställde tillgodoser service. Från 

bolagets sida representerar kostanden konsumtionen av denna service. Vidare, vid inlösen av 

optionen har styrelsen som håller dessa ett anspråk på bolagets värde. Detta måste erkännas då 

det effektivt skär ner på befintliga aktieägares anspråk på bolagets nettotillgångar50. Syftet 

som de finansiella rapporterna har är att lämna tillförlitlig och relevant information till alla 

intressenter. Enligt IFRS 2, aktierelaterade ersättningar, ska en överskattning av företagets 

resultat undvikas genom kostnadsföring av optioner. IASB menar att kostnaden faktiskt 

existerar trots att den inte syns i resultaträkningen och att externa intressenter måste få en så 

fullständig bild som möjligt av företaget då de ska fatta ekonomiska beslut. Det finns annars 

risk att den missvisande bilden av företagets resultat ger felaktiga ekonomiska beslut.51

De negativa röster som hördes högst kritiserade att standarden skulle redovisas som en 

kostnad och därmed skulle leda till att priset på företagets aktier sjönk till följd av företagets 

resultatminskning. Man menade att risken fanns för en investeringsnedgång och att nya 

företag på marknaden skulle tvingas avveckla. Man hade även argument mot att kostnaden 

inte kunde beräknas tillförlitligt och att de omvärderingsmodeller som används har en tendens 

att övervärdera värdet på optionerna. Det skulle innebära att en högre kostnad än den verkliga 

redovisades.52 Även kritiserades det att följden av kostnadsföringen skulle innebära en dubbel 

effekt på prestationsmåttet då man menade att effekten redan avspeglades i vinst per aktie. 

Kostnadsföringen av aktierelaterade ersättningar skulle även kunna få den effekten att företag 

                                               
47 Hjelström, 2005
48 Internation Accounting Standar Board, IFRS 2 eIFRS, 209-210, BC1-BC60
49 W.Guay et al., ”Accounting for employee stockoptions” American Economic Review, Vol.93 Issue 2 (May 
2003): 405-409
50 Emanuel, 2005
51 Internation Accounting Standar Board, IFRS 2 eIFRS, 213-220 BC19-BC60
52 Internation Accounting Standar Board, IFRS 2 eIFRS., 192§60
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slutade ge personal ersättningar genom obligationer då risken finns att företagen anser att det 

innebär för stora kostnader.53

2.6.3 Redogörelse för IFRS 2

Från och med den första januari 2005 skall noterade företag tillämpa IFRS 2 – Aktierelaterade 

Ersättningar, i sina koncernredovisningar54. Syftet med IFRS 2 är att effekterna av olika 

aktierelaterade ersättningar, såsom aktieoptioner, ska avspeglas i företagets resultat och 

finansiella ställning. Exempelvis ska de kostnader som utgivningen av ett optionsprogram 

riktat till anställda faktiskt medför belasta företagets resultat. IFRS 2 är indelad i tre 

tillämpningsområden som styr olika former av aktierelaterade ersättningar. Indelningen är 

beroende av hur ersättningen regleras. Dessa tre tillämpningsområden är:

Tillämpningsområde av ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument, ersättningar 

som regleras med kontanter och ersättningar där parterna kan välja att erhålla antingen 

egetkapitalinstrument eller kontanter55. 

När det gäller ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument behandlas bland annat 

personaloptioner, köpoptioner och teckningsoptioner som regleras med egetkapitalinstrument 

i form av optioner och aktier. I resultaträkningen redovisas verkligt värde av dessa 

ersättningar med eget kapital som motkonto i balansräkningen. Verkliga värdet beräknas den 

dag då avtalet tecknas med hjälp av en värderingsmodell, t.ex. Black & Scholes eller

Binomialmodellen. Den kostnad som räknas fram fördelas sedan över ersättningens löptid 

från teckningsdagen till förfallodagen. 56.

Dessa ersättningsavtal och redovisningen av dem är beroende av ett antal intjäningsvillkor 

som är kopplade till avtalens utformning. Ett av de mest frekventa villkoren är kravet på 

fortsatt anställning. När företaget ska beräkna ersättningarnas värde minskar man då totala 

antalet optioner som ställs ut med det antal optioner som svarar för företagets uppskattning av 

personalomsättningen. Utöver kostnaden för förväntad avgång, ska kostnaden för anställda 

som slutat under intjänandeperioden återföras och totala kostnaden för optionsprogrammet 

minskar. Justeringar av dessa ska ske årligen under löptiden. Det förekommer även regler för 

ersättningsavtalsavtal som omfattar ett eller flera prestationsbaserade villkor, till exempel att 
                                               
53 Internation Accounting Standar Board, IFRS 2 eIFRS, 215-216, BC33-BC38

54 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2005:3
55 2005:IFRS 2 p. 2C
56 Ernest and Young (2004) ), “IFRS 2 guide”
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resultat per aktie ska överskrida en bestämd nivå, eller att försäljningen måste öka med en viss 

procentsats. Det är företagets ansvar att göra en uppskattning av rimligheten att 

förutsättningarna uppfylls och att redovisa kostnaden med hänsyn till detta. 57

Det kan även finnas marknadsvillkor i ett ersättningsavtal. Det innebär att intjänandet beror på 

faktorer som påverkar priset på den underliggande aktien, det kan t.ex. vara att börskursen en 

dag måste vara över en viss nivå. Det kostnadsförda beloppet berörs inte av marknadsvillkor, 

med det menas att även i de fall villkoret inte uppfylls kommer resultateffekten inte att 

återföras. Om det sker ändringar av villkoren i optionsavtal påverkas den tidigare 

redovisningen av dessa. Optioner som sägs upp av företaget ska behandlas om de hade 

intjänats. Vid uppsägningen ska de kostnader som än inte redovisats i resultaträkningen 

redovisas som en helhet. En redan betald ersättning vid uppsägning av optionsavtalet 

redovisas direkt mot det egna kapitalet med det belopp som betalades ut kontant. Om det 

återstår en rest del som ännu inte betalats men som överskrider det verkliga värdet på 

optionen ska redovisas i resultaträkningen som en kostnad. Optionens verkliga värde ökar om 

företaget väljer att sänka lösenpriset på optionen. Värdeökningen beror på att skillnaden 

mellan lösenpriset och aktiekursen ökar. Avvikelsen mellan verkligt värde på det nya priset på 

optionen och det gamla ska redovisas i resultaträkningen över den resterande 

intjänandeperioden. Däremot när det sker en värdesänkning av optionen i de fall företaget 

t.ex. ökar lösenpriset påverkas inte redovisningen. 

Den kostnad som redovisas i resultaträkningen grundas ändå på verkligt värde vid 

teckningsdagen.58

Vid reglering av aktierelaterade ersättningar med kontanter är syntetiska optioner den 

vanligaste typen av ersättningar. Värdet på det underliggande egetkapitalinstrumentet 

bestämmer kostnaden. Vid den här typen av aktierelaterade ersättningar har 

optionsinnehavaren inte någon möjlighet att i framtiden förvärva en aktie, till skillnad från 

ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument där optionsinnehavaren ges den rätten. 

Vid kontantregleringar har innehavaren istället möjligheten att få ut ett kontant belopp 

motsvarande skillnaden mellan aktiekursen vid teckningsdagen och förfallodagen. På 

teckningsdagen ska företaget beräkna det verkliga värdet av den anställdes tjänster och 

redovisa detta som en personalkostnad. Det läggs även på sociala avgifter på kostnaden. 

Samma belopp redovisas i balansräkningen som en avsättning. Det verkliga värdet 

                                               
57 Ibid
58 Ibid
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periodiseras över den totala intjänandeperioden. När det är dags för rapportering måste värdet 

på ersättningarna beräknas vid varje tillfälle. I de fall det har skett en värdeförändring ska 

detta föras över till resultaträkningen. Om den anställde har avtalat aktierelaterade 

ersättningar som inte är försedda med några intjäningsvillkor ska det verkliga värdet 

omedelbart redovisas i resultaträkningen som en kostnad.59

Utöver kostnadsföringen av egetkapitalinstrument och kontantinstrument ska företag lämna 

information om karaktären och storleken på sina aktierelaterade ersättningsprogram i 

redovisningen. Upplysningen ska bestå av en skildring av varje aktierelaterat program. I 

beskrivningen ska företaget inkludera nedanstående information: 

antal aktieoptioner vilket skall inkludera utestående optioner vid början av perioden, samt 

avtalade, förfallna, lösta och utestående optioner vid slutet av den redovisade perioden. För inlösta 

aktieoptioner ska företaget ange det vägda genomsnittliga aktiepriset vid förfallotidpunkten. Ett 

annat viktigt upplysningskrav är hur det verkliga värdet har beräknats för aktieoptionerna. Kravet 

innefattar en beskrivning av den valda optionsprismodellen samt övriga förutsättningar som har 

använts vid beräkningen av värdet60. 

2.7 Tidigare forskning

Det finns tidigare forskning på vilka effekter en kostnadsföring kan få. Vi vill ha med den 

forskningen i vår rapport för att kunna studera och jämföra med det resultat vi kommer fram 

till i vår undersökning.

De två författarna Apostolou och Crumbley har 2003 gjort en studie av 20 amerikanska 

företags årsredovisningar för att se hur effekten av kostnadsföringen av optionsprogram kan 

påverka vinsten per aktie. Det författarna kom fram till var att i två av fallen så påverkades 

vinsten per aktie med hela 70 % respektive 84 %. Det som var gemensamt för alla företagen i 

studien vara att vinsten per aktie påverkades negativt på grund av kostnadsföringen med minst 

5 %.61

Vad som är mest relevant i vår rapport är den studie som samma författare, Apostolou och 

Crumbley, gjorde året 1999 då de undersökte hur resultatet för företag påverkats av 

kostnadsföringen av optionsprogram. Där kom de fram till att en väsentlig påverkan av 

resultatet skulle bli effekten av kostnadsföringen.62

                                               
59 Ibid
60 http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/arc/ifrs2/ifrs2_sv.pdf (Läst 2009-04-12)
61 Apostolou and Crumbley, ”accounting for Stock options”
62 Apostolou and Crumbley, “accounting for Stock options The controversy Continues.” 
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Det finns även andra gjorda studier men som sträcker sig lite utanför det som för vår del är 

relevant. Exempelvis finns forskning av Botosan och Plumlee som år 2000 undersökte vilken 

effekt som standarden SFAS No. 123 skulle ha på amerikanska företags resultat.63

Det finns även forskning gjort i Australien där de två författarna Chalmers och Godfrey gjort 

en liknande studie till den som Botosan och Plumlee utförde. Deras studie gjordes även den 

innan införandet av IFRS 2 och gick ut på att undersöka hur den australiska marknaden blev 

påverkad av införandet av kostnadsföringen av optionsprogram. De ville se om det fanns 

någon skillnad på effekterna beroende på bransch och företag i olika tillväxtstadier.64

Det har även i Sverige gjorts tidigare undersökningar på effekterna av kostnadsföringen. De 

tre författarna Bergström, Dahlman och Nilsson gjorde år 2003, alltså innan införandet av 

standarden, en studie på hur svenska börsnoterade företag skulle ha påverkats om IFRS 2 

skulle ha praktiserats. Deras syfte var att se vilken verkan kostnadsföringen skulle få på 

resultatet för företagen på Stockholmsbörsens mest omsatta lista, som då kallades A-listan. 

De flesta av författarna som skrivit i ämnet har utgått från en tumregel där de menar att det är 

en väsentlig påverkan på resultatet om det sker en förändring av resultatet med över 5 %. 

                                               
63 Botosan and Plumlee ”Stock options Expense: The sword of Damocles Revealed
64 K.. Chalmers and J. Godfrey, ”Expensing stock based payments- A material concern?”



21

3. METOD

Nedan följer beskrivning om insamling och bearbetande av material och vilka mått som valts 

att användas.

3.1. Datamaterial

IFRS 2 behandlar aktierelaterade ersättningar och hur de ska kostnadsföras hos börsnoterade 

företag. Det finns tre olika listor som börsnoterade företag kan vara noterade på, Large Cap, 

Mid Cap och Small Cap. Vi har valt att enbart fokusera och undersöka de företag som finns 

noterade på Large Cap. Anledningen till det valet är att vi tror att de företag på Large Cap 

listan som har större omsättning och storlek än de andra börsnoterade har större behov och 

benägenhet att använda sig av kompensationer till anställda. För att denna undersökning ska 

mynna ut i något tror vi att det är lämpligast att undersöka den gruppen.

Vi har tagit reda på vilka företag som befann sig på Large Cap listan år 2009, alltså de företag 

som kan uppbringa ett börsvärde på över 1 miljard euro. Det fanns 58 stycken företag på den 

listan vilka utgör vår urvalsgrupp i studien. Vi kommer i studien inte ta hänsyn till vilken lista 

respektive företag tillhörde under de granskade åren utan kommer att undersöka de företag 

som år 2009 ligger på Large Cap listan även för år 2006.

I vissa fall studerade vi årsredovisningar som vi beställt hem i tryckt format och i andra fall 

besöktes respektive företags webbsida för att finna relevant information. Då IFRS 2 är en så 

komplex standard har vi sökt idéer och inspiration från andra uppsatser i ämnet.

Det uppstod i vissa fall ett bortfall, vilket kommer att beskriva mer utförligt i resultatavsnittet. 

Bortfallet berodde på att en del företag inte följde IFRS 2 eller att de helt enkelt inte använde 

sig av aktierelaterade ersättningar till sina anställda.

Nämnvärt är även att denna studie skiljer sig åt på det sätt att den enbart studerar svenska 

företag listade på Large Cap listan där hänsyn inte tas till branschtillhörighet eller i vilket 

tillväxtstadium företagen befinner sig i. 
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3.2. Bearbetning av datamaterial

Studien började med att söka efter information i företagens årsredovisningar vilket vi fick 

hjälp av en insatt person i ämnet för att få korrekt fakta. Vi fann att i noten hänförlig till 

personal eller alternativ not om optionsprogram eller aktierelaterade ersättningar, fanns 

informationen om aktierelaterade ersättningar. Då metoden kring redovisningen av 

aktierelaterade ersättningar kan vara svår kändes det rimligt att ta hjälp av en utomstående 

som var insatt i ämnet.

Det första steget i bearbetningen var att i de befintliga årsredovisningarna hitta de företag som 

tillämpar IFRS och som ger ut nån form av aktierelaterade ersättningar. Övriga företag anses 

inte vara relevant för denna undersökning. I årsredovisningarnas resultaträkning finner man 

de relevanta posterna som angår resultatet; resultat efter finansiella poster och resultat. Vi 

ansåg att den viktigaste posten att titta på för vår del är resultatet efter fiansiella poster, då vår 

avsikt är att återföra kostnader för de aktierelaterade ersättningar som företagen har. För att 

inte behöva ta hänsyn till skatt när vi för tillbaka kostnaderna, använde vi oss av just den 

posten. Posten resultat är det resultat som företagen uppvisar efter skatten räknats bort från 

resultat efter finansiella poster. Kostnader drar ner företagens resultat vilket medför att 

skattekostnaderna blir lägre. Då vi vill återföra kostnaden för att undersöka effekten på 

resultatet väljer vi att undvika de felberäkningar som eventuellt kan uppstå genom att använda 

posten resultat efter finansiella poster.

När vi väl hade resultatet efter finansiella poster var nästa moment att undersöka hur stor 

kostnade företagen hade för aktierelaterade ersättningar till sina anställda. I de flesta 

årsredovisningar återfanns informationen i noterna om personalkostnader.

Nästa steg var att samla all den information vi kommit över i en tabell som återfinns I Bilaga 

1.  Den första bilagan sammanfattar företagen som är med i undersökningen, deras resultat 

efter finansiella poster, kostnader hänförliga till personaloptioner och redovisningsvaluta och 

omsättningen. Bilagan presenterar även resultatet i Svenska miljoner kronor och det ”nya” 

resultatet, alltså de resultat som företagen skulle ha uppvisat om de inte följt IFRS 2. 

En del av företag i urvalsgruppen redovisade i annan valuta än svenska kronor. För att göra 

översikt och beräkningar fick vi ta reda på vilka valutakurser som gällde för år 2006 genom 
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att besöka tullverkets hemsida där de hade en enkel tjänst med växelkursomvandlare. Se 

Bilaga 2.

3.3. Val av presentationsmått

Rapportens syfte är att undersöka den effekt införandet av IFRS 2 har på svenska 

börsnoterade företags resultat. Tillvägagångssättet för studien är att beräkna de resultat som 

skulle presentera i årsredovisningarna om företagen inte hade kostnadsfört de aktierelaterade 

ersättningarna. Vi kommer att beräkna den procentuella förändringen som IFRS 2 medför 

genom att jämföra det faktiska resultatet med de resultat företagen skulle uppvisa om de inte 

följt kostnadsföringen av aktierelaterade ersättningar. Resultatet av detta presenteras sedan 

som en procentuell skillnad mellan dessa två. Precis som nämnts under avsninttet tidigare 

forskning kommer vi att använda oss av en tumregel på 5 % vilket innebär att en väsentlig 

skillnad i resultatet kan påvisas i de fall den beräknade procentuella förändringen överstiger 

tumregeln. 

För att få en så tydlig bild som möjligt över hur mycket resultatet verkligen har påverkats och 

om företagens kostnad för aktierelaterade ersättningar har stor negativ effekt för företagen 

kommer kostnaden att ställas i relation till utvalda tal. Kostnaden kommer att ställas i relation 

till det faktiska resultatet och omsättningen som företagen presentera. Förhoppningsvis 

kommer det gå att tolka hur stor del kostnaden utgör i relation till dessa tal för att senare 

analyseras.
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4. RESULTAT

I detta kapitel kommer vi nu att presentera den information som vi sökt och i tabeller och 
diagram presentera för läsaren. Vi kommer vidare att redogöra för det eventuella bortfall och 
vad det beror på att de ej är med i vår undersökning. Datamaterialet kommer att analyseras 
utifrån vår teoretiska referensram som återfinns i tidigare kapitel.

Denna rapport har till syfte att påvisa eventuella samband mellan kostnadsföring av 

aktierelaterade ersättningar och en minskning av företagets resultat i och med införandet av 

IFRS 2. Vår urvalsgrupp utgörs av de 58 företag som år 2009 var noterade på Large Cap 

listan. Då vi sökt information i årsredovisningar fann vi att 25 av de 58 företag hade 

optionsprogram till anställda. Det innebär att ca 43 procent av de 58 företagen använde sig av 

incitamentsprogram till sina anställda.

Tabell 1: Figuren nedan visar de företag på Large Cap listan år 2009 som under 
undersökningsåret hade optionsprogram till sina anställda.

Företag Har optionsprogram Företag Har optionsprogram
ABB Ltd Melker Schörling
Alfa Laval Millicom Int. Celluar 
Assa Abloy Modern Times Group 
Astra Zeneca  NCC
Atlas Copco  Nordea Bank
Autoliv SDB Oriflame SDB 
Axfood Pa resources
Boliden Ratos
Castellum SAAB
Electrolux A  Sandvik 
Elekta  SCA
Ericsson A  Scania
Fabege SEB 
Getinge  Seco Tools
H&M Securitas
Hexagon  Skanska 
Holmen SKF 
Hufvudstaden SSAB
Husqvarna  Stora Enso 
Industrivärlden  SHB
Investor  Swedbank
JM Swedish Match 
Kinnevik Tele 2 
Latour Telia Sonera
Linab International Tieto Enator 
Lundbergföretagen Trelleborg
Lundin Mining 
Corp.SDB Wsib SDB 
Lundin Petroleum  Volvo 
Meda 

Sammanställningen visar vilka företag som använder optionsprogram till anställda med 

markeringen .
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4.1 Bortfall

Ovan har vi presenterat de företag som den 21 april 2009 befann sig på Large Cap listan. Den 

slutsats vi kan dra av tabell 1 ovan är att 25 företag av de 58 i urvalsgruppen använder sig av 

incitamentprogram till anställda. De bortfall i urvalsgruppen utgörs till större del av de företag 

som inte överhuvudtaget ger sina anställda personaloptioner och då av de naturliga skälen inte 

kan undersökas. Bortfallet utgörs av ca 57 % av de 58 företag som sammanställts i tabell 1 

Även de företag som inte redovisar enligt IFRS faller bort i urvalsgruppen. De företag som 

inte redovisar enligt IFRS följer istället andra redovisningsstandarder som exempelvis US 

GAAP. Även om de företagen har optionsprogram kommer vi inte att undersöka de företag då 

vi enbart undersöker hur införandet av IFRS 2 påverkat resultatet hos de berörda företagen. 

Det blir då 22 företag kvar, alltså 38 % att undersöka, och bortfallet utgörs av ca 62 %.

Diagram 1: Diagrammet nedan visar bortfallet i urvalsgruppen (62 %)

Bortfall

38%

62%
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4.2 Resultat år 2006

I tabellen nedan kommer resultatet för de företag som är med i undersökningen efter bortfallet 

presenteras. I första kolumnen visas det faktiska resultatet som återfanns i årsredovisningarna 

och i kolumnen bredvid kommer den kostnad som företagen år 2006 hade för aktierelaterade 

ersättningar presenteras. Syftet med uppsatsen är att se hur stor förändring i resultatet som 

uppstått till följd av IFRS 2 och därför kommer den tredje kolumnen visa vilket resultat 

företagen hade uppvisat om de inte redovisat personaloptionerna enligt IFRS 2. Beloppen har 

räknats om och kommer redovisas i SEK för att lätt kunna jämföra och dra slutsatser.

Tabell 2: Uppvisat resultat om ej IFRS 2 efterföljs. 

Företag Resultat 06 Kostnad 06 Nytt resultat 06
Astra Zeneca 60 655,3 986,9 61 642,2
Atlas Copco A 8 695 188 8 884

Electrolux 3 825 142 3 967
Elekta 507 22 529

Getinge 1 728,1 6,2 1 734,3
Hexagon 1 618 22 1 640

Husqvarna 2 743 9 2 752

Investor 28 815 55 28 870

Lundin Petroleum 1 831,352 27,37 1 858,772

Meda 1 190,5 11,4 1 201,9

Millicom Int. Celluar 2,5134 0,09 2,6034

Oriflame SDB 982,35 25,68 1 008,03

Sandvik 11 113 11,91 11 124,91

SEB 15 562 397 15 959

Skanska 4 985 18 5 003

SKF 6 387 46 6 433

Stora Enso 5 729,35 242,12 5 971,47

Swedish Match 3 167 20 3 187

Tele 2 -2 180 5 -2 175

Tieto Enator 12 181,9 36,27 12 218,17

Wsib SDB 34 511 899 35 410

Volvo 20 299 245 20 544
Sammanställningen ovan visar de belopp som årsredovisningarnas information gett, 

återgett i MSEK.
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4.3 Procentuell förändring 

Detta tredje diagram visar den procentuella förändringen av resultatet i och med införandet av 

IFRS 2. Som tidigare nämnt har vi följt en tumregel på 5 % för att se om man kan påvisa nåt 

samband mellan införandet av IFRS 2 och en minskning av resultatet.

Tabell 3: Procentuell förändring; visar den förändring i resultatet om ej IFRS 2 efterföljs.

Företag Resultat 06 Nytt resultat 06 Procentuell förändring
Astra Zeneca 60 655,3 61 642,2 1,627 
Atlas Copco A 8 695 8 883 2,162 

Electrolux 3 825 3 967 3,712
Elekta 507 529 4,339 

Getinge 1 728,1 1 734,3 0,359 
Hexagon 1 618 1 640 1,360 

Husqvarna 2 743 2 752 0,328 

Investor 28 815 28 870 0,191 

Lundin Petroleum 1 831,352 1 858,722 1,495 

Meda 1 190,5 1 201,9 0,958 
Millicom Int. 
Cellular 2,5134 2,6034 3,581 

Oriflame SDB 982,35 1 008,03 2,614

Sandvik 11 113 11 124,91 0,107 

SEB 15 562 15 959 2,551 

Skanska 4 985 5 003 0,361 

SKF 6 387 6 433 0,720 

Stora Enso 5 729,35 5 971,47 4,226 

Swedish Match 3 167 3 187 0,632 

Tele 2 – 2 180 – 2 175 0,229 

Tieto Enator 12 181,9 12 218,17 0,298 

Wsib SDB 34 511 35 410 2,605 

Volvo 20 299 20 544 1,207 



28

4.4 Kostnaden i relation till årets resultat

Vi har valt att ställa kostnaden i relation till årets resultat för att ge läsaren en uppfattning om 

hur stor denna kostnad är jämfört med det resultat som bolagen presenterar i slutet av året. 

Kostnaden ställs i relation till vårt ”nya” resultat samt det faktiska resultatet. Detta för att ge 

en anblick av hur stor del av resultatet som utgörs av av kostnaden för aktierelaterade 

ersättningar. Vi har valt att ha med denna tabell för att kunna analysera huruvida en 

kostnadsföring egentligen påverkar de berörda företagens resultat.

Tabell 4. Kostnaden i relation till årets faktiska resultat

Företag
Kostnad 
06

Faktiskt 
resultat %

Astra Zeneca 986,9 60 655,30
                

1,627
Atlas Copco A 188 8 695 2,162
Electrolux 142 3 825 3,712
Elekta 22 507 4,339
Getinge 6,2 1 728,10 0,359
Hexagon 22 1 618 1,360
Husqvarna 9 2 743 0,328
Investor 55 28 815 0,191
Lundin Petroleum 27,37 1 831,35 1,495
Meda 11,4 1 190,50 0,958
Millicom Int. 
Cellular 0,09 2,5134 3,581
Oriflame SDB 25,68 982,35 2,614
Sandvik 11,91 11 113 0,107
SEB 397 15 562 2,551
Skanska 18 4 985 0,361
SKF 46 6 387 0,720
Stora Enso 242,12 5 729,35 4,226
Swedish Match 20 3 167 0,632
Tele 2 5 – 2 180 – 0,229
Tieto Enator 36,27 12 181,90 0,298
Wsib SDB 899 34 511 2,605
Volvo 245 20 299 1,207
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4.5 Kostnaden i relation till omsättningen

Vi har valt att ställa kostnaden i relation till omsättningen för att ge läsaren en uppfattning om 

hur stor denna kostnad är jämfört med vad företagen i vår urvalsgrupp omsätter. Vad vi

observerat då är att även omsättningen för våra undersökta företag varierar, se bilaga 1.

Företag med en hög kostnad har många gånger en högre omsättning. 

Tabell 5: Kostnaden i förhållande till omsättning MSEK

Företag
Kostnad 
06

Omsättning år 
06 %

Astra Zeneca 986,9 187 972,5 0,525 
Atlas Copco A 188   50 512 0,372 
Electrolux 142 103 848 0,137 
Elekta 22     4 525 0,486 
Getinge 6,2   13 001,3 0,047 
Hexagon 22   13 469 0,163 
Husqvarna 9   29 402 0,030 
Investor 55        699 7,868 
Lundin Petroleum 27,37     4 233,348 0,646 
Meda 11,4     5 256 0,216 
Millicom Int. 
Cellular 0,09          11,19 0,804 
Oriflame SDB 25,68 8 324,2 0,308 
Sandvik 11,91 72 289 0,016 
SEB 397                  38747      1,024
Skanska 18 125 603 0,014 
SKF 46 53 101 0,086 
Stora Enso 242,12 132 341,9 0,182 
Swedish Match 20 21 991 0,090 
Tele 2 5 50 306 0,009 
Tieto Enator 36,27 14 930,96 0,243 
Wsib SDB 899                245210      0,366
Volvo 245 258 835 0,095
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5. ANALYS OCH SLUTDISKUSSION

I detta avsnitt kommer resultatet analyseras och diskuteras utifrån problemställningen. 

Författarnas avsikt med denna rapport har varit att undersöka den effekt på resultatet ett 

införande av IFRS 2 haft på de svenska företag som varit noterade på den lista som kallas 

Large Cap. Läsaren har getts en förståelse vad listan går ut på, vilka företag som funnits på 

listan år 2009 och vad syftet med underökningen är. Ambitionen har varit att på bästa möjliga 

sätt leda läsaren genom de teorier och metoder som studien bygger på. Detta för att 

avslutningsvis kunna svara på den problemformulering som utgjorde syftet för hela rapporten, 

vilken lyder:

Vilken effekt har kostnadsföringen av aktierelaterade ersättningar sedan införandet av IFRS 2 

haft på börsnoterade företags resultat? Har kostnaden varit stor nog att påverka företagens 

resultat i väsentligt avseende?

Svaret på problemformuleringen när vi ser på det resultat vi presenterat är att det faktiskt inte 

är en så avsevärd resultatnedgång som befarades. Vi har använt olika mått och ställt 

kostnaden i relation till olika poster i resultaträkningen. Detta för att på ett tydligt sätt kunna 

härleda en eventuell stor effekt av kostnadsföringen av aktierelaterade ersättningar.

Nedan kommer vi att gå igenom var och en av tabellerna och diskutera och analysera dess 

utfall och effekt:

Resultat år 2006

Tabellen visar de resultat som företagen uppvisat år 2006 och de ”nya” resultat som räknades 

ut. Det framkommer att resultatet hade varit högre om man inte använt sig av 

redovisningsstandarden IFRS 2. Att resultatet blivit högre torde inte vara en stor överraskning 

då vi har fört tillbaka kostnaden. Det kan dock vara svårt att utläsa hur pass stor förändring 

som skett i och med den nya standarden. Detta presenteras därför i tabell 2 där den 

procentuella förändring som uppstått redovisas.
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Procentuell förändring 

I tabellen om procentuell förändring har vi räknat fram med hur stor procentuell skillnad 

denna kostnadsföring påverkat företagen. Tydligt ser man att effekten inte är tillräcklig för att 

komma upp i den tumregel på 5 % som vi använder oss av.  De företag som påverkats mest är 

Elekta (4.34 %) och Stora Enso (4.23 %), men inte ens de företagen uppvisar en avsevärd 

negativ nedgång på grund av införandet. Det var förhållandevis enkelt att utläsa att den 

procentuella skillnaden i resultaten var relativt liten. Nästa tabell presenterar kostnaden i 

relation till det faktiska resultatet då det kan tänkas ge en bild av hur stor del av kostnaden 

utgör av resultatet.

Kostnad i relation till resultat:

Vi har sett att kostnaden inte utgör en stor post i relation till resultatet vilket inebär att denna 

förändring av redovisning inte påverkar företags resultat avsevärt. Som tidigare nämndes 

riktades det stora kritiker mot införandet av IFRS 2, en av kritikerna handlade om att företag 

skulle uppvisa lägre felaktigt resultat i och med en kostnadsföring av aktierelaterade 

ersättningar. Kritiken gick ut på att man ansåg att en kostnadsföring av optionsprogrammen 

skulle leda till ett missvisande resultat då optionerna endast utgör en kostnad bara om de 

verkligen löses in. I annat fall belastas alltså resultatet felaktigt om ingen inlösning sker innan 

löptidens slut.

Det resultat vi har kommit fram till i denna rapport visar att skillnaden i de undersökta 

företagens resultat före och efter kostnadsföringen inte skulle vara speciell, varför vi anser att 

ett införande av IFRS 2 inte har haft någon större effekt på dessa företags resultat. I nästa 

tabell ges en jämförelse av kostnaden i relation till omsättningen för att ge läsaren en 

uppfattning om hur stor denna kostnad är jämfört med vad företagen i vår urvalsgrupp 

omsätter.

Kostnad i relation till omsättning:

När kostnaden för optionsprogrammen ställdes i förhållande till omsättningen för samma 

företag kunde vi se att den inte ens utgör en procent av företagens omsättning. Vi har även här 

uppmärksammat att fast företag har olika hög omsättning så påverkas de inte väsentligt av den 

kostnad som IFRS 2 innebär. I de fall ett företags omsättning avviker mycket från de övrriga 

har de däremot högre kostnader i form av aktierelaterad ersätnningar. Företag med en hög 

kostnad har i många fall en högre omsättning
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I tidigare forskning som vi läst inom ämnet har vi inte funnit annan studie som presenterat 

detta eventuella samband. Vi har därför inte kunnat jämföra likheter eller skillnader med 

tidigare forskning men vi anser ändå att det är intressant att lägga fram denna relation då vi 

kan visa att de företag med hög kostnad för de aktierelaterade ersättningarna många gånger 

även har en högre omsättning.

Slutsats

Som vi tagit upp tidigare i uppsatsen medförde införandet av kostnadsföringen av 

aktierelaterade ersättningar en stor oro hos somliga. Det vi kommit fram till med denna 

rapport är att oron saknade grund om det enbart fokuseras på en stor negativ konsekvens av 

resultatet. Vår uppsats visar att ett införande av IFRS 2, alltså en kostnadsföring av 

aktierelaterade ersättningar, inte har påverkat de undersökta företagens resultat avsevärt. Vi 

utgick från en tumregel på 5 %, vilket innebär att en väsentlig skillnad i resultatet kan 

konstateras i de fall den beräknade procentuella förändringen överstiger tumregeln. Inget av 

de undersökta företagen i denna studie visade en procentuell förändring av resultatet som kom 

upp till 5 %, varför vi anser att trots en självklar minskning av resultatet efter 

kostnadsföringen av aktierelaterade ersättningar, är denna minskning inte tillräckligt stor för 

att påverka börsnoterade bolag negativt.

Kritikerna menade även att det fanns risker som exempelvis en tendens att sluta utge 

aktierelaterade ersättningar till personal, minska antalet utgivna aktierelaterade ersättningar 

samt en utspädning av aktierna. Det kan tänkas vara intressant då företagen möjligen själva 

upptäckt andra negativa sidor än resultatminskning. Denna uppsats har inte behandlat de 

aspekterna, utan enbart varit inriktad på effekten av resultatet. Det kan tänkas att kritiker till 

IFRS 2 har en grundad oro för andra negativa konsekvenser, men det skulle innebära en annan 

rapport och inriktning då det finns andra nyckeltal och begrepp att undersöka för att komma 

fram till detta. 

Den slutsats vi kan dra efter att ha skrivit denna rapport är att företag som har haft 

aktierelaterade ersättingar innan införandet inte kommer att sluta utge sådana typer av 

kompensationer till sina anställda. Detta om vi enbart ser till resultatet av vår uppsats där vi 

undersökt en eventuell påverkan på börsnoterade bolags resultat. I en årlig studie av 

incitamentsprogram inom svenska börsbolag gjord av Öhrlings PricewaterhouseCoopers visar 

man att nästan ett av tre börsföretag har infört nya incitamentsprogram under det första 
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halvåret 2008. Det är en klar ökning från 2007 då 24 procent förde in nya program. Det är 

även den högsta noteringen i undersökningen som har pågått under de sista sju åren. Den 

tendensen stöder vår analys om att införandet inte påverkat företags utgivning av 

aktierelaterade ersättningar.



34

Källförteckning:

Artiklar:

Botosan and Plumlee

”Stock options Expense: The sword of Damocles Revealed

D. Street and S. Cereola, 

“Stock option compensation: impact of expense recognition on performance indicators of 

non-domestic companies listed in the U.S.” Journal of International Accounting, Auditing & 

Taxation, Vol. 13 Issue 1 (2004): 21-37

Fischer Black and Myron Scholes, 

”The Pricing of Options and Corporate Liabilities.” Journal of Political Economy, Vol. 81 

No.3 (1973): 637-654

K.. Chalmers and J. Godfrey, 

”Expensing stock based payments- A material concern?”

N. Apostolou and L. Crumbley, 

”Accounting for Stock Options” CPA Journal, Vol. 75 Issue 8 (2005):30-33

W.Guay et al.,

”Accounting for employee stockoptions” American Economic Review, Vol.93 Issue 2 (May 

2003): 405-409

Litteratur:

Ahonieme, K 2/2004

Andersson, U 2003

Bergin, E. 2004

Bergström, J m.fl. Kostnadsföring av optionsprogram: vad kan de resultatmässiga 

konsekvenserna bli?, 2004

Dessbom, L 2005

Emanuel, 2005

Ernest and Young (2004) ), “IFRS 2 guide”

Hjelström, 2005

Internationell redovisning. Teori och praxis. S. Sundgren. H. Nilsson. S.Nilsson

IFRS- i teori och praktik, Jan Marton mfl, 2008

Jönsson Lundmark, B 2004

Swedish convertible bonds and their valuation, T Sörensson, 1993

Schroeder, 2005



35

Standarder:

FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige. IFRS/IAS FAR-Förlag

International Accounting Standard Board, IFRS 2

Internetkällor:

www.bfn.se

www.ec.europa.eu

www.feed.ne.cision.com

www.pwc.com

www.sandvik.se

www.skatteverket.se

www.sv.wikipedia.org

www.121.nu



36

Bilaga 1
Sammanställning av faktorer som användes i undersökningen

Företag Valuta Resultat Kostnad

Nytt 
resultat 
i SEK

Kostnad i 
SEK

Omsättning i 
SEK

Astra Zeneca MUSD 8543 139
61 

642,20 986,9 187972,5
Atlas Copco A MUSD 8695 188 8 884 188 50512
Electrolux MSEK 38225 142 3 967 142 103848
Elekta MSEK 507 22 529 22 4525
Getinge MSEK 1728,1 6,2 1 734,30 6,2 13001,3
Hexagon MSEK 1618 6 1 640 22 13469
Husqvarna MSEK 11 2743 2 752 9 29402
Investor MSEK 28815 55 28 870 55 699
Lundin Petroleum TSEK 1831352 27366 1 858,77 27,37 4233,348
Meda MSEK 1190,5 11,4 1 201,90 11,4 5256
Millicom TUSD 354 12,9 2,6034 0,09 11,19
Oriflame SDB TEUR 108328 2832 1 008,03 25,68 8324,2

Sandvik MSEK 11113 11,91
11 

124,91 11,91 72289
SEB MSEK 15562 397 15 959 397                  38747
Skanska MSEK 4985 18 5 003 18 125603
SKF MSEK 6387 46 6 433 46 53101
Stora Enso MEUR 631,8 26,7 5 971,47 242,12 132341,9
Swedish Match MSEK 3167 20 3 187 20 21991
Tele 2 MSEK -2180 5 -2 175 5 50306

Tieto Enator MEUR 124,5 4
12 

218,17 36,27 14930,96
Wsib SDB 35 410 899 245210
Volvo MSEK 20299 245 20 544 245 258835
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Bilaga 2

Växelkursen 31/12 för år 06

EUR/USD KR 1 för varje land

EUR 100 906,83 9,0683

USD 100 710 7,1


