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SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förekomsten av aktierelaterade ersättningar har 

förändrats för svenska företag efter införandet av IFRS 2. 

  

Studien utgår från en tidigare studie gjord år 2000 av Rolf Rundfelt som visade att 80 % av Sveriges 

30 största börsbolag hade aktierelaterade ersättningar till sina anställda. Innan år 2005 var det inte 

obligatoriskt för företag att kostnadsföra sina aktierelaterade ersättningar men från och med år 2005 

och införandet av IFRS 2 blev det obligatoriskt. Det innebär att företagen, enligt IFRS 2, är tvungna att 

ta upp de aktierelaterade ersättningarna som en kostnad i de finansiella rapporterna. Inför 

införandet av IFRS 2 befarades det att antalet aktierelaterade ersättningar skulle minska. 

  

Metoden som använts i studien är en dokumentstudie och det material som använts är 

årsredovisningar.  Data och information har plockats från årsredovisningar för att ge underlag till 

studien.  

  

Resultatet av studien visade att en minskning av antalet program inte skett efter IFRS 2 införande, 

utan snarare en ökning efter år 2005. En minskning av programmen skedde dock inför införandet av 

IFRS 2, mellan år 2002 och år 2004. Studien visade också att det mest populära programmet före 

införandet var personaloptioner och efter införandet aktieprogram, och speciellt 

prestationsbaserade aktieprogram.  
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1. INTRODUKTION 

Detta kapitel ger en introduktion till ämnet. Kapitlet ger en bakgrund till problemet samt förklarar 

diskussionen som skett inom ämnet, främst i USA. Kapitel avslutas med uppsatsens syfte, 

frågeställning samt uppsatsens avgränsning. 

  

1.1 Inledning  
Apples förra VD Steve Jobs mottog en lön på 1 dollar per år, i början av 2000-talet, men år 2000 

tilldelades han 10 miljoner optioner värderade till mer än 400 miljoner dollar. Värdet på optionerna 

belastade inte Apples resultaträkning enligt då aktuella regler.1 Incitamentsprogram har länge 

använts för att motivera, rekrytera och behålla kompetent personal samt företagsledning. Financial 

Accounting Standards Board (FASB) försökte redan i början av 1990-talet att införa en 

kostnadsredovisning i USA av dessa program, men det väckte stort missnöje från näringslivet. 

Kongressledamöter och bland annat dåvarande vice president Al Gore motsatte sig förslaget. 

Förslaget skapade stor debatt i frågan om aktierelaterade ersättningar kunde klassificeras som en 

kostnad eller ej, och sägs vara en av de mest kontroversiella redovisningsfrågor de senaste 

årtiondena. Optionsprogrammen var mycket vanliga under 1990-talet och sägs ha spelat en 

avgörande faktor för bland annat Enrons redovisningsskandal under 2000-talet. FASB fick igenom en 

kostnadsredovisning av incitamentsprogrammen, vilket blev IFRS 2.2 3 

1.2 Bakgrund  

Ett amerikanskt företag som ofta statuerar exempel för att visa hur aktierelaterade program 

hanterades innan IFRS 2 införande är Enron. Enrons aktie steg mellan åren 1990 till 1998 med 311 %.4 

Aktien fortsatte att stiga i pris under åren 1990 och 2000. Den åttonde november 2001 

offentliggjorde Enron att bokföringsfel hade förekommit mellan åren 1999 och 2000. De resultat som 

företaget hade rapporterat under dessa år var mellan 70 till 90 % för höga. Redan år 1997 

presenterade företaget ett resultat på 105 miljoner dollar, men resultatet var i själva verket endast 

27 % av denna summa, således 28 miljoner dollar. Den största felrapporteringen förekom år 1999 då 

                                                           
1
 Botosan, Christine A. & Plumiee Marlene A. 2001. Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.  

Accounting Horizons. Vol 15: No 4. pp. 311-327 
2
 Marton, Jan, Lumsden, Marie, Pettersson, Anna Karin, Rimmel, Gunnar & Lundqvist, Pernilla. 2010. IFRS – I 

teori och praktik. Upplaga 2. Bonnier Utbildning AB. Stockholm. sida 55 
3
 Sacho, Z.Y. & Wingard, H.C.  2004. Should employee share options be expensed in an entity’s financial 

statements? Meditari : Research Journal of the School of Accounting Sciences. Vol 12: No. 2. pp. 141-164 
4
 Healy, Paul M. & Palepu, Krishna G. 2003. The fall of Enron.  Journal of Economic Perspectives. Vol.17: No. 2. 

Pp.  3–26  
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företaget redovisade ett resultat på 979 miljoner dollar medan det egentliga resultatet var 99 

miljoner dollar. Dessa felaktiga rapporteringar ledde till att det egna kapitalet minskade med 508 

miljoner dollar. Det egna kapitalet hade inom en månad sjunkit med totalt 1.8 miljarder dollar. Den 

30 september 2001 ansökte Enron om konkurs.5 När Enron, som var USAs 7e största företag, gick i 

konkurs resulterade det i att aktierelaterade ersättningar blev ett hett diskussionsämne. Enrons VD 

Jeffrey Skilling vittnade vid den amerikanska kongressen att en orsak till företagets misslyckande var 

optionsprogrammen. Dessa kan ge tilldelning även fast företagets resultat visade att det inte var 

befogat.6 Skilling sade till kongressen att användandet av aktierelaterade ersättningar var ett 

tillvägagångssätt att förstora vinsten i företaget: 

 

“You issue stock options to reduce compensation expense, and therefore increase your 

profitability.”7 

 

Europeiska Unionen (EU) beslutade år 2002 att införa International Financial Reporting Standards 

(IFRS) som resulterade i att det blev obligatoriskt för koncerner att redovisa enligt IFRS, från och med 

den första januari 2005.8  IFRS 2 införande innebär att aktierelaterade ersättningar måste 

kostnadsföras. De ersättningar som ges ut i form av aktier ska finnas med i de finansiella rapporterna, 

värdering ska ske till verkligt värde samt en kostnad ska tas upp i takt med ”förbrukningen”. 

Kostnaden får inte endast redovisas i en not utan måste tas upp som en kostnad i resultaträkningen. 

9  

 

Rolf Rundfelt redovisade i en undersökning från år 2000 att 24 stycken av Sveriges 30 största 

börsbolag hade incitamentsprogram till sina anställda.10 I FARs tidskrift Balans presenterades det i 

nummer 5 år 2002, en utredning som visade att utestående options- och konvertibelprogram till 

anställda existerade i 80 % av Sveriges 30 största börsbolag.11 Följaktligen ett likadant resultat som 

Rundfelt presenterade år 2000. En likartad utredning gjord år 2006 av Öhrlings 

                                                           
5
 Benston, George J. & Hartgraves, Al L. 2002. Enron: what happened and what we can learn from it. Journal of 

Accounting and Public Policy. Vol. 21: No. 2, pp.105-127 
6
 Atan, Ruhaya, Jasni, Nur Syuhada  & Shahwan, Yousef. 2010. The Impact of IFRS 2 “Share-Based Payment” on 

Malaysian Companies. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies. Vol. 13: No. 3. pp. 449–468 
7
 Sacho, Z.Y. & Wingard, H.C. Should employee share options be expensed in an entity’s financial statements?  

8
 Sundgren, Stefan, Nilsson, Henrik & Nilsson, Stellan. 2009. Internationell Redovisning – Teori & Praxis. Upplaga 

2:2. Studentlitteratur AB. Lund. sida 12 
9
 Bergström, Johanna, Dahlman, Petra & Nilsson, Stellan. 2004. Kostnadsföring av optionsprogram. Vad kan de 

resultatmässiga konsekvenserna bli? Balans. Vol. 2004: No. 1.  
10

 Rundfelt, Rolf. 2001. Tendenser i bolagens årsredovisningar 2000. Stockholms Fondbörs AB - 
Bokföringsnämnden. Stockholm. Sida 40 
11

 Hansson, Emma & Markkula, Henrik. 2002. Effekterna av optionsprogram – gagnar de ägarna? Balans. Vol. 
2002: No. 5 
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PricewaterhouseCoopers (PWC) indikerade på att utestående options- och konvertibelprogram fanns 

i 49 % av alla företag på A- och O-listan, som var den tidigare indelningen utav företagen på 

Stockholmsbörsen.12 Innan IFRS 2 var Redovisningsrådet Rekommendation (RR) 29 den dominerade 

rekommendationen i Sverige och behandlade enbart krav på upplysning för aktierelaterade 

ersättningar i balans- samt resultaträkning. Rekommendationen innehöll således inga utförliga regler 

för redovisning av ersättning i balans- samt resultaträkning. Följaktligen var regleringen, innan 

införandet av IFRS 2, hos svenska företag knapp och befann sig i en gråzon.13 En undersökning gjord 

angående de konsekvenser införandet av SFAS 123 gav, visade på att företag minskade sina 

aktierelaterade ersättningar till högt uppsatta inom företaget med 28 %.14  

1.3 Problemdiskussion 
Debatten i USA blev den största och mest uppmärksammade när det kom till en kostnadsföring av de 

aktierelaterade ersättningarna. Det var även debatten kring införande av SFAS 123 som senare 

mynnade ut i IFRS 2. I USA uppmärksammades problemet med aktierelaterade ersättningar tidigare 

än i Sverige. År 1990 påbörjade FASB arbetet med att ta fram en standard som skulle reglera 

problemet med de aktierelaterade ersättningarna i företagen. Förslaget blev snart väldigt kritiserat 

vilket ledde till att ett mindre styrt förslag lades fram 1993, SFAS 123.15 SFAS 123 föreslog att 

ersättningen skulle beräknas enligt exempelvis en värderingsmodell som Black & Scholes, och att 

ersättningen, personalförmånen, skulle tas upp som en personalkostnad.16  I rekommendationen från 

FASB publicerat 1995, kunde företagen välja att antingen värdera optionerna till verkligt värde när de 

delades ut alternativ endast påvisa kostnaden i en fotnot.17 Verkligt värde definieras enligt IFRS 2 till: 

 

”Det värde till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas, en skuld regleras, eller ett tilldelat 
egetkapitalinstrument överlåtas, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett 

intresse av att transaktionen genomförs.”18 
 

Resultatet av SFAS 123 blev att företagen inte kostnadsförde programmen mer än de behövde.19 

Rekommendationen fastslog att företag kunde ha kvar de gamla redovisningsnormerna, dock skulle 

                                                           
12

 Sundgren, Stefan et al. Internationell Redovisning – Teori & Praxis. Sida 249 
13

 Ibid. Sida 250 
14

 Brown, Lawrence D. & Lee,Yen-Jung. 2006. The Impact of SFAS 123R on Changes in Option-Based 
Compensation. Georgia State University  
15

 Alsheimer, Aaron. 2007.  Assessing Corporate America’s Opposition to the FASB’s New Stock Options 
Expensing Policy. Entrepreneurial Business Law Journal. Vol 1:43 2007. pp. 43-61 
16

 Rundfelt, Rolf. 1999. Tendenser i bolagens årsredovisningar 1998. Stockholms Fondbörs AB - 
Bokföringsnämnden. Stockholm. Sida 148 
17

 Alsheimer, Aaron. Assessing Corporate America’s Opposition to the FASB’s New Stock Options Expensing 
Policy.  
18

 IFRS 2 – Bilaga A 
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företagen bli bättre på att tillhandahålla information genom upplysningar om programmen i de 

finansiella rapporterna. Rekommendationen föreslog ändå en kostnadsredovisning av programmen 

hos företagen. 20 

 

Mellan åren 1992 och 2002 ökade tilldelningen av incitamentsprogram till företags anställda från 27 

till 60 %. Denna ökning ansågs först vara positiv men vändes snart till något negativt då 

redovisningsskandaler som Enron och WorldCom uppdagades. Tilldelningen av optioner ledde till att 

olagliga metoder användes för att blåsa upp priserna på företagets aktier. Detta för att öka 

utdelningen till de anställda som tilldelats optioner. Debatten återupptogs igen år 2001 efter att 

dessa skandaler uppmärksammats. Det ledde till att den 16 december 2004  blev en kostnadsföring 

av optionsprogrammen obligatorisk, något som tidigare var valbart.21  Debatten kring en 

kostnadsföring föranleddes av ett sort missnöje från exempelvis olika bolag, stora 

redovisningsbyråer,22 och kongressledamöter.23 Vid debatten om att företag eventuellt skulle behöva 

kostnadsföra sina incitamentsprogram förespråkade motståndarna att företag som skulle drabbas 

hårdast var entreprenörsföretag som IT-företag som hade en snabb utveckling och som inte hade 

kapital nog att attrahera och behålla kompetent personal. Dessa företag kunde istället använda 

incitamentsprogram som en morot och som komplement till den lägre lönen. Företagen kunde på 

detta sätt spara pengar och genom det visa en bättre och starkare balansräkning. Detta ansågs som 

det starkaste argumentet mot FASB förslag angående kostnadsföring av incitamentsprogram.24 

Näringslivet i USA var även oroliga för att en kostnadsföring skulle leda till att USAs konkurrenskraft 

skulle reducerads då ett mindre antal entreprenörsbolag skulle startas, som en effekt av 

kostnadsredovisningen, vilket skulle leda till en sämre tillväxt i landet.25  

1.3.1 Debatten om en kostnadsföring 
Sedan bland annat Enrons konkurs i USA i början på 2000-talet har en önskan för en ökad 

transparens och en större tillit till de finansiella rapporterna efterfrågats. Det var under dessa 

förändringar normgivarna hoppades att debatten skulle ta sitt slut när IFRS 2 introducerades.  

 

                                                                                                                                                                                     
19

 Alsheimer, Aaron.  Assessing Corporate America’s Opposition to the FASB’s New Stock Options Expensing 
Policy.  
20

 Rundfelt, Rolf. Tendenser i bolagens årsredovisningar 1998. Sida 148 
21

 Alsheimer, Aaron.  Assessing Corporate America’s Opposition to the FASB’s New Stock Options Expensing 
Policy.  
22

 Dechow, PM, Hutton, AP & Sloan, RG. 1996. Economic Consequences of Accounting for Stock-Based 
Compensation. Journal of Accounting Research. Vol.34. pp.1-20 
23

 Marton, Jan et al.  IFRS – I teori och praktik.  Sida 55 
24

 Sacho, Z.Y. & Wingard, H.C. Should employee share options be expensed in an entity’s financial statements? 
25

 Marton, Jan et al.  IFRS – I teori och praktik.  Sida 55 
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Sacho och Wingard har i artikeln Should employee share options be expensed in an entity’s financial 

statements? sammanfattat den litteratur och argument som då existerade inom ämnet. 

Nedanstående diskussions argument är hämtat från artikeln samt IFRS 2 Basis for Conclusion.  

 

Den stora diskussionen för, eller emot kostnadsföring av aktierelaterade ersättningar berörde om 

programmen kunde definieras som en kostnad. För att en post ska få redovisas I företagets 

finansiella rapporter ska det vara ett element, det vill säga en intäkt, kostnad, skuld, tillgång eller 

eget kapital, samt uppfylla erkännande kriteriet i IASB föreställningsram punkt 83.  I diskussionen om 

aktierelaterade ersättningar var en kostnad hos företaget, var det första steget att bestämma om 

förmånen kunde ses som en kostnad enligt den definition som återfinns i IASBs föreställningsram.26 

 

”En kostnad är en minskning av det ekonomiska värdet under en redovisningsperiod till följd av 
utbetalningar eller minskning av tillgångars värde, eller ökning av skulder med en minskning av eget 

kapital som följd, förutom sådana minskningar av eget kapital som utgörs av överföringar till 
ägarna.”27 

 

Debatten har bland annat behandlat argumentet att en kostnadsföring av aktierelaterade 

ersättningar inte blir någon kostnad för företaget då de inte drabbas av ett utflöde av “pengar” eller 

andra tillgångar. Det bidrar därför inte med någon kostnad för företaget och därför ska ingen kostnad 

tas upp i de finansiella rapporterna.28 Frazier Research and Analytics (FRA) Investment Education 

Series ansåg att aktierelaterade ersättningar inte var en kostnad enligt definitionen i 

föreställningsramen. Detta på grund av att ersättningarna inte resulterar i varken ekonomisk utflöde, 

användandet av en tillgång eller uppkomsten av en skuld. Ersättningarna ger istället positiva 

kassaflöden i företaget när den anställde utnyttjar dessa. European Employee Stock Options Coalition 

(EESOC) gick i samma tankebana och påstod att de enda två situationerna en kostnad kan existera, är 

när företaget erhåller en skuld eller när en tillgångs värde minskar. EESOC ansåg därför att det inte 

blir en kostnad för företaget då optioner inte uppfyller något av dessa krav. Det som dessa 

organisationer ej tog i åtanke är att kostnaden för företaget är betalningen med de finansiella 

instrumenten.  IASB avvisade organisationernas påståenden, av ersättningarna inte skulle vara en 

kostnad för företag. IASB ansåg att när en medarbetare tillhandahåller ett företag sina tjänster, är de 

tjänsterna en tillgång för företaget som kan förbrukas eller användas för att producera andra 

tillgångar. IASB menade att om företag betalar sina anställda med aktierelaterade ersättningar 

uppfyller denna ersättning kostnadskriteriet då ersättningarna har resulterat i att en minskning har 

                                                           
26

 Sacho, Z.Y. & Wingard, H.C. Should employee share options be expensed in an entity’s financial statements?  
27

 IASBs föreställningsram punkt 70b 
28

 IFRS 2 BC 40 
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skett i företaget av ekonomiska fördelar. Detta beror på att tjänster har förbrukats i företaget vilket 

minskar företagets egna kapital. Detta betyder att aktierelaterade ersättningar är ett element och 

borde därefter tas upp som en kostnad i företagens finansiella rapporter. FASB ansåg att om företag 

inte skulle erkänna ersättningarna som en kostnad skulle dessa erhållits antingen till den anställde 

gratis, eller att den anställdes tjänster till företaget var gratis. Dessa argument motsäger dock hur 

den ekonomiska verkligheten ser ut. Således borde aktierelaterade ersättningar redovisas i 

företagens finansiella rapporter.29 Ett annat argument mot kostnadsföringen var att det skulle bidra 

med negativa ekonomiska konsekvenser. Det skulle kunna leda till att företagen väljer att inte 

använda sig av optionsprogrammen då de är tvungna att kostnadsföra dessa.30 

 

Vid debatten om aktierelaterade ersättningar kan ses som en kostnad hävdes det att kostnaden för 

de aktierelaterade ersättningar redan återfinns i resultat per aktie efter utspädning. Om kostnaden 

skulle tas upp i resultaträkningen skulle det få en effekt av att kostnaden drabbar företaget två 

gånger.31 Aktierelaterade ersättningar leder till en förändring i aktieägarnas procentuella innehav. En 

sådan utspädningseffekt är en kostnad för aktieägaren, men inte för företaget. Kostnaden för 

programmen reflekterats således i resultat per aktie efter utspädning. Därför behövdes det inte tas 

upp i de finansiella rapporterna hos företagen. Utspädningseffekten är endast är ett problem för 

aktieägaren och inte för företaget.32 

 

Enligt IASB föreställningsram punkt 83 ska: 

 

”En post som motsvarar definitionen på en huvudgrupp skall redovisas i balans- eller 
resultaträkningen då 1) De ekonomiska fördelar som är förknippade med posten sannolikt kommer 
att tillföras eller lämna företaget i framtiden samt 2) Postens kostnad eller värde kan mätas på ett 

tillförlitligt sätt”33 
 

Då den anställde utför tjänster i företaget i utbyte av aktierelaterade ersättningar kan det 

konstateras att det kommer leda till framtida ekonomiska fördelar i företaget. Således kan villkor 1) 

vara uppfyllt. Villkor 2) var det kriterium som skapade debatt. Kan aktierelaterade ersättningar 

beräknas på ett så pass tillförlitligt sätt att de skulle kunna tas upp i de finansiella rapporterna? 

 

Eftersom värdering av dessa program är mycket komplex, använder många företag en 

                                                           
29

 Sacho, Z.Y. & Wingard, H.C.  Should employee share options be expensed in an entity’s financial statements?  
30

 IFRS 2 BC 33 
31

 IFRS 2 BC 54 
32

 Sacho, Z.Y. & Wingard, H.C. Should employee share options be expensed in an entity’s financial statements?  
33

 IASBs föreställningsram punkt 83 
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värderingsmodell som exempelvis Black & Scholes modellen eller the Cox-Ross-Rubenstein Binomial 

modellen. Dock var modellerna framtagna för att värdera optioner som innehades för handel på den 

öppna marknaden. Eftersom aktierelaterade ersättningar inte kan ses som handel med optioner kan 

värderingen av dessa program bli felaktiga och inte presentera ett korrekt resultat. Många författare 

som Hall och Murphy har funnit att användningen av Black & Scholes modellen, som många företag 

har använt genom tiderna och gör ännu idag för att beräkna det verkliga värdet hos utestående 

aktierelaterade program, övervärderar värdet på dessa. Frederick W. Cook and Co., Inc. motsatte sig 

en kostnadsföring av dessa program då de ansåg, att en modell som inte korrekt värderar dessa 

program, inte gav intressenterna mer information i de finansiella rapporterna, utan skulle försämra 

sanningshalten i informationen i dessa då företagen skulle kostnadsföra ett antaget värde av 

programmen.34 

 

Black & Scholes modellen har anor ända bak till 1600-talets Japan, men ekvationen som sådan 

formulerades på 1970-talets början. När Fischer Black och Myron Scholes skapade modellen, insåg de 

att modellen inte endast kunde användas till att värdera optioner utan också andra finansiella 

tillgångar. Ett av misstagen Black & Scholes modellen gör är att den antar att stora förändringar inom 

marknaden förekommer mycket sällan, vilket inte stämmer överens med verkligheten. Ett annat 

misstag är att då alla följer samma principer inom matematiken kommer alla få samma svar. 

Skaparna av Black & Scholes modellen fick Nobelpriset i ekonomi år 1997. Scholes och Robert Merton 

var delägare av hedgefonden Long-Term Capital Management, och företagets affärside var att 

använda ekvationer och formler som Black & Scholes i sin handel och detta var till en början mycket 

framgångsrikt. Då hedgefonder och banker började allt mer lita på formler och ekvationer, blev de 

således också sårbara för de förenklingar som formlerna och ekvationerna hade.  Long-Term Capital 

Management drabbades i augusti och september år 1998 av Rysslands finanskris. Det resulterade i 

att företaget förlorade, på sex veckor, 2 miljarder dollar. Detta hände mindre än ett år efter att 

Nobelpriset hade blivit tilldelat skaparna av modellen. Ett av argumenten för att detta kunde hända 

var att företaget endast tittade på formler och modeller och inte på vanliga faktorer. Scholes 

motsäger dock detta, och påpekar endast att det var en fråga om risktagande. Scholes medger dock 

att vissa av antaganden i modellen inte var tillräckligt bra.35 Black & Scholes modellen är inte den 

enda modellen som existerar utan det finns andra värderingsmodeller specifikt utvecklat för 

värdering av aktierelaterade ersättningar. Motståndarna föreslog, istället för att värdera 

programmen enligt en värderingsmodell som exempelvis Black & Scholes redovisa ett värde för 

                                                           
34

 Sacho, Z.Y. & Wingard, H.C. Should employee share options be expensed in an entity’s financial statements?  
35

 Harford, Tim. 2012. Black-Scholes: The maths formula linked to the financial crash. www.bbc.co.uk  Hämtat 
2013-01-10. 
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programmen som motsvarade noll. Detta för att kunna göra företagens finansiella rapporter mer 

tillförlitliga och jämförbara.36 

 

Affärsmogulen Warren Buffett ansåg redan år 1998 att programmen skulle kostnadsföras. 

 

“If options aren’t a form of compensation, what are they? If compensation isn’t an expense, what is 
it? And if expenses shouldn’t go in the calculation of earnings, where in the world should they go?”37 

 

Buffett menade att optionsprogram har spelat en stor roll i tidigare redovisningsskandaler,38 och han 

var en av de största förespråkarna för att optionerna skulle tas med i de finansiella rapporterna. 

Buffet fick ofta vid aktieinvesteringsfrågor justera ned andra företags resultat med mellan 5 till 10 %. 

I vissa företag översteg skillnaden mellan den rapporterade vinsten och den rapporterade vinsten 

efter kostnadsföring av programmen med över 10 %. Två exempel på detta är Yahoo samt Adobe där 

skillnaden var 86 respektive 70 %. En undersökning där 20 bolag undersöktes för att se skillnaden 

mellan den rapporterade vinsten och den rapporterade vinsten efter kostnadsföring av programmen, 

blev resultatet att sex stycken bolag gick från en rapporterad vinst till en förlust.39  

1.4 Syfte, Frågeställning & Avgränsning 

1.4.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förekomsten av aktierelaterade ersättningar har 

förändrats för svenska företag efter införandet av IFRS 2.  

1.4.2 Frågeställning 
Uppsatsen ämnar besvara frågan: Har företag förändrat frekvensen på de aktierelaterade 

ersättningarna till dess anställda och har det skett en förändring av formen på dessa? 

1.4.3 Avgränsning 
I uppsatsen kommer syntetiska optioner och vinstandelssystem ej att behandlas. Om det ej står 

något om några aktierelaterade ersättningar i årsredovisningarna utgår studien från att ej sådana 

program existerar inom bolaget.  

 

                                                           
36

 Sacho, Z.Y. & Wingard, H.C.  Should employee share options be expensed in an entity’s financial statements?  
37

 Atan, Ruhaya et al. The Impact of IFRS 2 “Share-Based Payment” on Malaysian Companies.  
38

 Bergström, Johanna et al. Kostnadsföring av optionsprogram. Vad kan de resultatmässiga konsekvenserna 
bli? 
39

 Apostolou, Nicholas G. & Crumbley, D. Larry. 2005. Accounting for Stock Options. The CPA Journal. Vol: 75: 
No: 8. pp. 30 
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2. METOD 

Detta kapitel redogör för undersökningen, dess utgångspunkt i en tidigare studie, motiv för val av 

metod samt tillvägagångssätt. 

2.1 Studiens utgångspunkt 

2.1.1 Tidigare studie 
Uppsatsen tar sin ansats i en tidigare granskning gjord av Rolf Rundfelts, presenterad i boken 

”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 2000”. Där studerar och granskar han Sveriges 30 största 

börsbolag, värderat till börsvärde, år 2000. 24 stycken, det vill säga 80 %, av dessa hade då 

optionsprogram till sina anställda.  

 

De bolag som Rundfelt granskade framgår i tabellen nedan.  

Tabell 1. Företag som ingick i Rundfelts studie år 2000 

   

Rundfelt ansåg att av dessa 30 bolag, redovisade i tabellen ovan, hade 24 stycken optionsprogram. 

De bolag som saknade optionsprogram då var således: AssiDomän, H&M, Kinnevik, Scania, SSAB och 

Sydkraft.40 

2.1.2 Uppsatsens studie 
De 30 bolag som Rundfelt granskade år 2000, har granskats igen i ett årsspann på sex år, från år 2002 

till år 2007 för att se skillnaden före och efter IFRS 2 införande. Som underlag för studien har 

årsredovisningar använts. 

2.2 Val av metod  

2.2.1 Dokumentstudie 
Dokument kan som skriftlig källa delas in i olika kategorier: 

                                                           
40

 Rundfelt, Rolf. Tendenser i bolagens årsredovisningar 2000. Sida 40 

Assa Abloy Europolitan Icon NCC Securitas Swedish Match 

AssiDomän Framfab Industrivärden OM Skandia Sydkraft 

Atlas Copco Gambro Investor Sandvik Skanska Tele2 

Electrolux H & M Kinnevik SCA SKF Volvo 

Ericsson Holmen MTG Scania SSAB WM-data 
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 Statspublikationer och officiell statistik 

 Dagstidningar och tidskrifter 

 Mötesprotokoll 

 Brev och PM 

 Dagböcker 

 Webbplatser och internet41 

 

Årsredovisningar faller under statspublikationer och officiell statistik. Årsredovisningar blir således 

undersökningens material.42 Då de flesta företag har många av sina årsredovisningar publicerade på 

sin hemsida eller möjlighet att beställa dessa, är tillgängligheten hög. För företag som inte har denna 

möjlighet finns alla bolags årsredovisningar för de senaste tio åren på databasen Retriever Business. 

Den största fördelen med att använda skriftliga källor som data är att tillgängligheten är hög.43 

Årsredovisningar är en avspegling av företagets föregående år, periodiseringar samt antaganden som 

företaget gjort. Det kan finnas ett egenintresse i att exempelvis visa ett högt resultat, men företagen 

måste följa rådande lagstiftning inom landet samt andra regelverk som exempelvis IFRS.  

2.2.2 Motiv för val av dokumentstudie 

2.2.2.1 Reabilitet & Validitet  
Varför studiet av årsredovisningar har valts är för att tillgängligheten och tillförlitligheten är hög. 

Bryman och Bell tar upp två kriterier för bedömningen av forskningen inom företagsekonomin, 

reabilitet samt validitet.  

 

Reabilitet grundar sig i frågan om resultatet från undersökningen skulle bli likadant om 

undersökningen genomfördes igen, eller om det finns en påverkan från tillfälliga eller slumpmässiga 

händelser. 44 Undersökningens reliabilitet är hög då datainsamlingen har haft sin utgångspunkt i 

företagens årsredovisningar. Vilka kan anses ge en hög reabilitet eftersom detta är data som inte 

kommer att förändras efter att denna undersökning är gjord. Uppsatsen arbetsgång har noggrant 

redogjorts vilket gör det lätt för andra forskare att kopiera undersökningen.  

 

                                                           
41

 Denscombe, Martyn, 2009. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Upplaga 2:4. Studentlitteratur AB. Lund. Kapitel 12 
42

 Ibid. Sida 295 
43

 Ibid. Sida 299 
44

 Bryman, Alan & Bell, Emma. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber AB. Malmö. Sida 48 
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Validitet vidrör frågan om undersökningen verkligen mäter det undersökningen ämnar att mäta.45 

Validitet innebär generellt sett att data och metoder är korrekta. När det rör forskningsdata handlar 

validitet om hur pass bra data skildrar verkligheten. Validitet berör i vilken omfattning metoderna för 

att ta fram data kan anses vara riktiga och precisa. 

 

Ett dokument kan utvärderas efter fyra olika kriterier. Dessa är autenticitet, trovärdighet, 

representativt och innebörd.  

1. Autenticitet 

- Är dokumentet äkta och ursprungligt? Finns det en möjlighet att dokumentet är 

förändrat, exempelvis genom omskrivning?  

Då företagen måste följa rådande lagstiftning för utformning av sina finansiella rapporter 

får dessa inte innehålla några felaktigheter. Om så skulle vara skulle det få konsekvenser 

för företaget.  

2. Trovärdighet 

- Är innehållet i dokumentet korrekt? Är dokumentet skapat utan förutfattade meningar 

och fel? Detta kan utvärderas enligt ett antal frågeställningar som exempelvis: 

-  Vilket syfte hade författaren med dokumentet?  

Syftet med dokumentet, den finansiella rapporten är att ge företagets intressenter, till 

exempel investerare en inblick i företagets finansiella ställning. 

3. Representativitet 

- Är dokumentet som studien undersöker ett typ exempel på dokument av sitt slag? 

Utformning av finansiella rapporter ska följa rådande lagstiftning.  

4. Innebörd 

- Är dokumentets innebörd klar? Inga undermeningar? Finns det saker som läsaren måste 

”läsa mellan raderna”?46  

Har läsaren av företagets finansiella rapport, de grundläggande kunskaperna för att få en 

förståelse för innebörden av rapporten, är innebörden tydlig.  

 

Valditeten i uppsatsen anses vara god eftersom dokumenten som studerats i undersökningen 

uppfyller ovanstående kriterier. 

2.2.2.2 Fördelar & Nackdelar med dokumentstudie 
Fördelar med att använda studiet av årsredovisningar är: 

                                                           
45

 Ibid. Sida 48 
46

 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Sida 301-302 
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 Tillgängligheten till årsredovisningarna. Tillgängligheten på årsredovisningar är hög. De flesta 

företag publicerar sina årsredovisningar på sina hemsidor eller har en tjänst där dessa går att 

beställa. De företag som ej har något av dessa alternativ kan årsredovisningar hittas i olika 

databaser som exempelvis Retriever Business.  

 Kostnadseffektivitet. Att studera årsredovisningar är ett kostnadseffektivt sätt att få fram 

mycket information och data om företaget då årsredovisningar innehåller mycket 

information.  

 Oförändrade uppgifter. Då årsredovisningarna är klara går det inte att förändra uppgifterna i 

redan befintliga årsredovisningar. Dock om fel upptäcks måste dessa rättas till. 

 

Nackdelar med att använda studiet av årsredovisningar är: 

 Trovärdigheten hos källan. Är dokumenten trovärdiga att använda som data? Detta rör 

speciellt dokument publicerade på internet. Då företagen använder sina årsredovisningar för 

ge dess intressenter en inblick i företagets finansiella ställning måste trovärdigheten i 

årsredovisningar vara hög.  

 Sekundära data. Finansiella rapporternas primära syfte är att ge information till 

intressenterna, inte att förändringen på de aktierelaterade ersättningarna efter IFRS 2 

införande. Det kan därför vara komplicerat att utläsa företagens förändringar.  

 Sociala konstruktioner. Årsredovisningar kan baseras på företagens tolkningar av 

verkligheten. Denna verklighet behöver inte stämma överens med hur verkligheten 

egentligen ser ut.47 

 

Att välja dokumentstudie var den bästa metoden för studien, dess syfte och frågeställning. Den höga 

tillgängligheten blev den avgörande faktorn varför denna metod valdes, samt att årsredovisningar 

måste utformas på ett visst sätt blir trovärdigheten i årsredovisningarna hög.  

2.3 Forskningsdesign 

2.3.1 Urvalsprocess 
Det första steget i studien var att se vilka av de tidigare undersökta 30 bolag som uppfyllde ett antal 

krav för att kunna ingå i studien. Detta skedde bland annat genom att söka efter företagen på 

internet och kontrollera bolagens årsredovisningar.  Under år 2002 till år 2007 måste företaget ha 

uppfyllt följande kriterier: 

 

                                                           
47

 Ibid. Sida 316-317 
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1. Ej varit föremål för företagsförvärv eller fusion som har haft avgörande betydelse för bolaget 

2. Varit noterat samt 

3. Har haft aktierelaterade ersättningar  

Tabell 2. Studiens företag samt förutsättningar för att ingå i studien 

Företag Företagsförvärv/ 
Fusion 

Noterat 
2002-2007 

Aktierelaterade 
ersättningar 
2002-2007 

Ingår i 
uppsatsens 
studie 

Assa Abloy Nej Ja Ja Ja 
AssiDomän Ja - - Nej 
Atlas Copco Nej Ja Ja Ja 
Electrolux Nej Ja Ja Ja 
Ericsson Nej Ja Ja Ja 
Europolitan Ja - - Nej 
Framfab Ja - - Nej 
Gambro - Nej - Nej 
H & M Nej Ja Nej Nej 
Holmen Nej Ja Ja Ja 
Icon Ja - - Nej 
Industrivärden Nej Ja Ja Ja 
Investor Nej Ja Ja Ja 
Kinnevik Ja - - Nej 
MTG Nej Ja Ja Ja 
NCC Nej Ja Nej Nej 
OM Ja - - Nej 
Sandvik Nej Ja Ja Ja 
SCA Nej Ja Ja Ja 
Scania  Nej Ja Nej Nej 
Securitas Nej Ja Ja Ja 
Skandia - Nej - Nej 
Skanska Nej Ja Ja Ja 
SKF Nej Ja Ja Ja 
SSAB Nej Ja Nej Nej 
Swedish Match Nej Ja Ja Ja 
Sydkraft Ja Ja - Nej 
Tele2 Nej Ja Ja Ja 
Volvo Nej Ja Ja Ja 
WM-data Ja  - - Nej 

 
I tabellen ovan markerar ett streck (-) att vidare information inte behövs då företaget inte kommer 

att ingå i undersökning, exempelvis för att aktierelaterade ersättningar ej förekommit under 

perioden.  

 

Det ursprungliga antalet bolag i Rundfelts undersökning var, som nämnt ovan, 30 stycken. 14 bolag 

uppfyllde inte något eller några av ovanstående kriterier. Det ger en effekt att undersökningen 

berörde 16 bolag. Bortfallsorsakerna redovisas i tabellen nedan.  
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Tabell 3. Sammanfattning av studiens företag samt förutsättningar för att ingå i studien 

Anledning till bortfall Antal företag 

Företagsförvärv/Fusion 8 stycken 
Inga aktierelaterade ersättningar år 
2002-2007 

4 stycken 

Avnotering 2 stycken 
Totalt 14 stycken 

 
 
De 16 bolag som kom att ingå i studien redovisas i tabellen nedan.  

Tabell 4. Studiens bolag 

Assa Abloy Ericsson Investor SCA SKF Volvo 
Atlas Copco Holmen MTG Securitas Swedish Match  
Electrolux Industrivärden Sandvik Skanska Tele2  

 

2.3.2 Tillvägagångssätt 

I Steg Två skrevs årsredovisningar ut från de 16 bolag som undersöktes. Ett årsspann från år 2002 till 

2007 valdes på grund av att företagen kunde ha varit medvetna om den kommande förändringen och 

kunde därför ha påbörjat förändringarna av sina incitamentsprogram redan innan år 2005. I Steg Tre 

samlades information in samt siffror från företagens redovisade program. Denna information kunde 

exempelvis hittas i förvaltningsberättelsen samt i noterna. Steg Fyra var att sammanställa all 

information där typ och antal av aktierelaterade ersättning, företag samt år framgår. I Steg Fem 

skedde analys samt slutsats av datamaterialet. Informationen kom att jämföras med varandra över 

åren och se om det har skett någon förändring före samt efter år 2005. Undersökningen kom även 

att titta på om de aktierelaterade ersättningarna ändrat form efter införandet av IFRS 2. 

 

2.4 Alternativa metoder  

Andra metoder istället för att använda årsredovisningar är att använda frågeformulär och intervjuer. 

48  

 

2.4.1 Frågeformulär 

Frågeformulär kan användas genom att skickas ut till korrespondenterna via exempelvis mail eller 

post. Frågeformulär kan ge ett stort gensvar och är relativt kostnadseffektivt att använda. 

Frågeformulär är ett bra sätt att undvika en personlig relation mellan korrespondenten och 

forskaren. Frågeformulär kan, som sagt, ge stort gensvar men de kan även ge stort bortfall i form av 

                                                           
48

 Ibid. Sida 295 
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att korrespondenten väljer att, medvetet eller omedvetet, inte svara på en eller alla frågor. Då 

enkäten innehåller förutbestämda frågor kan det i stor grad spegla forskarens uppfattning om 

studieobjektet, än korrespondentens uppfattning om det. Med frågeformulär är det även omöjligt att 

kunna kontrollera om korrespondenten talar sanning.49 Om denna metod hade valts skulle 

korrespondenten på företaget behöva ha kunskapen i hur programmen är utformade.  

 

2.4.2 Intervjuer 
Intervjuer finns i olika varianter, exempelvis fokusgrupp och personlig intervju. Intervjuer är 

tidskrävande att både producera och analysera. Dock kan intervjuer ge ett djupare perspektiv på 

ämnet och tillhandahålla djupgående data. Validiteten är hög vid intervjuer via internet, om till 

exempel mailfrågor skulle skicka till företagen. Den största nackdelen med intervjuer är den så 

kallade intervjuareffekten. Det innebär att data från intervjun och den intervjuades beteende 

stämmer inte alltid överens. Data kan exempelvis vara påverkad av forskarens beteende.50 Om denna 

metod hade valts skulle intervjuer med alla bolag behöva bokas samt data analyseras, vilket skulle 

varit enormt tidskrävande. Den intervjuade skulle också behöva ha kunskap eller ta reda på 

företagets aktierelaterade ersättningar, både dess frekvens och typ.  

 

2.4.3 Sammanfattning för val av metod 
Då båda dessa alternativa metoder kräver kontakt samt gensvar från företagen innebär det att 

svarsfrekvensen inte skulle bli lika hög, som med dokumentstudie, då alla företag av olika 

anledningar inte har möjlighet väljer att inte delta. Då informationen om aktierelaterade ersättningar 

finns i årsredovisningarna blir dokumentstudie ett självklart val.  

2.5 Kritik 
Då studien tog sin ansats i Rundfelts studie, valdes samma bolag som ingick i den studien. Då denna 

studie inte behandlade företag som hade aktieprogram enligt Rundfelt, utan endast samma företag 

undersöktes, skulle studien inte beröras om eventuella fel hade förekommit i den undersökningen.  

 

Studiens utgångspunkt skulle istället kunna ha varit år 2012 största börsbolag. Då Sveriges 30 största 

börsbolag år 2000 och år 2012 inte skiljer sig så mycket åt, utom de bolag som inte existerar längre, 

valdes Rundfelts bolag.  

 

                                                           
49

 Ibid. Kapitel 9 
50

 Ibid. Kapitel 10 
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Då uppsatsen hade som grund i att undersöka skillnaden i typ av aktierelaterade ersättningsprogram 

samt frekvensen före och efter IFRS 2 införande, togs de företag som inte hade några program under 

tidsperioden bort. Detta skedde redan i första steget i metoden för att de bolag som inte kom att 

kunna bidra med några data till studien.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 17 ~ 
 

3. TEORETISK REFERENSRAM  

I detta kapitel ges information om regelverk, aktierelaterade ersättningar samt aktuell teori för 

ämnet.  

3.1 Aktierelaterade ersättningar 
Ett av företagens viktigaste konkurrensverktyg är idag dess anställda. Aktierelaterade ersättningar 

har blivit mycket vanligt i organisationer sen dess start efter andra världskriget. Aktierelaterade 

ersättningar förekommer på alla nivåer i företag men kan också tilldelas icke anställda som 

exempelvis leverantörer, advokater och konsulter, som betalning för varor eller tjänster dessa utfört 

eller levererat.51 Studier som gjorts i USA visar på företag med optionsprogram har en högre tillväxt i 

förhållande till omsättning och antalet anställda i jämförelse med företag som ej använder sig av 

optionsprogram.52 

 

IFRS 2 definierar aktierelaterade ersättningar som: 
 

”En transaktion där företaget a) erhåller varor eller tjänster från dessas leverantör (inklusive en 
anställd) genom ett avtal om aktierelaterade ersättningar, eller b) förpliktigas att reglera 

transaktionen med leverantören genom ett avtal om aktierelaterade ersättningar när ett annat 
koncernföretag erhåller varorna eller tjänsterna.”53 

 

Två anledningar för företag att tilldela sina anställda aktierelaterade ersättningar är: 

1. Anställda ska ha samma incitament till att sporras och jobba hårdare för att nå 

förutbestämda mål, som ägarna har. De anställda får mer betalt ju högre företagets börskurs 

blir,54 vilket höjer chansen för att den ska stiga. Då får aktieägarna högre avkastning. 

2. Företaget har svårt att ge de anställda lön i form av kontanter.55 

 

Med aktierelaterade ersättningar brukar man vanligtvis prata om dessa typer: 

 Aktieprogram 

- Aktiesparprogram 

- Matchningsprogram 

- Prestationsbaserat program 

                                                           
51

 Atan, Ruhaya et al. The Impact of IFRS 2 “Share-Based Payment” on Malaysian Companies. 
52

 Hansson, Emma & Markkula, Henrik. Effekterna av optionsprogram – gagnar de ägarna? 
53

 IFRS 2 – Bilaga A 
54

 Marton, Jan et al.  IFRS – I teori och praktik.  Sida 52 
55

 Ibid. sida 53 
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 Konvertibler  

 Vinstandelssystem56 

 Optioner 

- Köpoptioner 

- Teckningsoptioner 

- Syntetiska optioner  

- Personaloptioner57 

3.1.1 Aktieprogram 
Aktiemarknadsnämnden uttalade sig första juni 1998 om att aktieprogram kommer att bli allt 

vanligare i Sverige. 58  Olika slag av aktieprogram har på 2000-talet börjat användas allt mer i svenska 

företag. Aktieprogrammen innehar vanligtvis begränsningar i former av att vissa mål på prestation 

samt finansiella mål ska vara uppfyllt. Att en förändring skett i de stora bolagens aktierelaterade 

ersättningar samt att många program infört prestationsvillkor kan vara medias uppståndelse och 

bevakning av programmen samt dess resultat, under sent 1990- till tidigt 2000-tal. Massmedia 

rapporterade bland annat att chefer och nyckelpersoner kunde, även fast bolaget hade ett sämre 

resultat än genomsnittet på marknaden, erhålla stor tilldelning av programmen. De senaste åren har 

ett slag av aktieprogram blivit allt vanligare i Sverige, vilket är ett slag där den anställde måste 

investera i företaget i dess aktier. Detta kan ses som ett sätt för chefer, nyckelpersoner och anställda 

att visa att de tror i företagets framtid, genom att de har ett eget risktagande. 59 De senaste åren har 

aktieprogram blivit allt vanligare. År 2010 var 40 % av tilldelningen av aktierelaterade ersättningar 

aktieprogram. År 2009 och 2010 hade 74 respektive 85 % av företagen som tilldelade sina anställda 

aktieprogram med prestationsvillkor inom programmen. En fördel med att företag använder 

aktieprogram är att det anställda sporras även fast företaget inte går med vinst.60 Hos den anställde 

har aktier, även fast börskursen skulle minska, ett värde.61 

3.1.1.1 Aktiesparprogram 
Aktiesparprogram innebär att den anställde i framtiden får köpa aktier värderade till förmånligt pris i 

bolaget.62 Aktiesparprogram ger de anställda alltid en nytta och företaget får kapital då de anställda 
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måste förvärva aktier i bolaget.63 Aktiesparprogrammen ger anställda samma incitament och risk som 

företagets ägare har.64  

 

3.1.1.2 Matchningsprogram  

Om den anställde har investerat i bolaget genom sparaktier, kan denne vid ett senare tillfälle få ett 

antal aktier (matchningsaktier) som stämmer överens med investeringen den anställde gjort. 

3.1.1.3 Prestationsbaserat program 

Den anställde kan få ett antal aktier tilldelade sig, baserat på prestationskrav hos den anställde.65  Vid 

prestationsbaserat program har de anställda inte alltid nytta av aktien om målvärden inte uppfylls. 

Denna typ av program ger stora incitament till att nå företagens målvärden.66 

3.1.2 Konvertibler 
En konvertibel (konvertibelt skuldebrev) ges ut av ett företag, utfärdaren, och ger den anställde, 

innehavaren, rätt att genom konvertibeln konvertera det räntebärande skuldebrevet till en aktie. En 

konvertibel har en förutbestämd löptid som genererar avkastning varje år och på förfallodagen kan 

konvertibeln bytas ut mot det nominella belopp den ger rätt till.67 Genom konvertibler kan ett 

företag låna pengar till lägre ränta än marknadsräntan. Konvertibler kan ge vinster då börskursen kan 

stiga och bli högre än kursen på konverteringen.68 Konvertibler kan användas av företag som är 

behov av rörelsekapital och som är i uppstarten av företaget.69 

 

3.1.3 Optioner 

En option kan beskrivas som ett civilrättsligt avtal mellan optionsutfärdaren och optionsinnehavaren. 

Avtalet innebär att utfärdaren ålägger sig att överlåta en tillgång till optionsinnehavaren, vanligtvis 

gentemot en bestämd premie. Värdet på optionen avgörs i första hand av värdet på tillgången och 

optionsinnehavaren har en rätt få överlåtelsen, men det betyder inte att den nödvändigtvis måste 

ske. Vid optionsprogram till anställda vid ett företag är den underliggande tillgången vanligtvis aktier 
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i företaget. 70  Det finns en risk att optionen skulle kunna bli meningslös för det anställde. Detta om 

börskursen skulle falla och hamna under lösenpriset.71 

 

Företags optionsprogram till sina anställda har viktiga avvikelser från annan handel med optioner.  

 Företaget, det vill säga arbetsgivaren, är optionsutfärdaren och det är denne som är 

initiativtagare till optionsutställelsen. Tillgången som ska överlåtas är vanligtvis aktier i 

företaget.  

 Företaget, optionsutfärdaren, har inte som mål med utfärdandet att göra vinst på denna.  

 Ersättningen för överlåtelsen av optionerna, premien, är normalt bestämt av arbetsgivaren.   

 Optionsprogrammen utfärdas mer eller mindre annorlunda för olika grupper av anställda och 

även villkoren för optionsprogrammen kan vara annorlunda. Exempelvis kan ledande 

befattningshavare få en större andel optioner än andra anställda. 

 

Det finns fyra stycken sätt som en option kan avslutas på: 

1. Lösen. Optionsinnehavaren löser in sin option och en övergång av den underliggande 

tillgången vandrar ifrån optionsutfärdaren till optionsinnehavaren.  

2. Förfall. Om optionsinnehavaren väljer att inte utnyttja sin rätt att lösa in optionen, resulterar 

det i att optionen förfaller.  

3. Kvittning. Vid kvittning sker en överlåtelse av optionen från optionsinnehavaren till tredje 

part, eller optionsutfärdaren då kvittningsrätten kan vara begränsad i vissa fall.  

4. Kontantavräkning. Vid en kontantavräkning är det kontanter som innehavaren tilldelas vid 

lösen.72   

 

Optionsprogrammets tidsaxel visas nedan: 
 

 
Figur 1. Tidsaxel för optionsprogram 

1. Tilldelningstidpunkt. Tidpunkt för avtalets ingående mellan företag och anställd. 

2. Värderingstidpunkt. Tidpunkt då verkligt värde för optionen kalkyleras. 

3. Intjänandeperioden. Tidpunkt då den anställdes villkor i avtalets ska fullgöras. 

4. Intjänandetidpunkt. Tidpunkt då den anställdes förmån är helt intjänad. 
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5. Inlåsningsperiod. Tidpunkt då den anställde ej får lösa in optionerna. 

6. Inlösenperioden. Tidpunkt då den anställde kan lösa in optionerna. 

7. Inlösentidpunkt. Tidpunkt då den anställde löser in sina optioner.73 

 

Anställda i ett företag som tar emot optioner från företaget får vanligtvis betala en ersättning, en 

premie, som representerar marknadsvärdet på optionerna.74 IFRS 2 anger inte att företag måste 

använda en värderingsmodell men anger Black & Scholes modellen som ett alternativ vid värdering. 

75 Modellen beaktar ett antal faktorer som exempelvis marknadsvärdet på den underliggande aktien, 

lösenpriset och löptiden på optionen.76  

3.1.3.1 Köpoptioner 
Sedan år 2000 är det tillåtet för noterade företag att göra återköp på aktier. Företag gör ofta återköp 

av aktier för att kunna använda dessa till att införa incitamentsprogram för de anställda. Företaget 

kan välja mellan att återköpa aktierna före eller samtidigt som köpoptioner utfärdas. Alternativt kan 

företaget välja att göra ett återköp när innehavarna påvisar att de vill lösa in optionerna. Om 

företaget väljer att göra ett återköp av aktierna efter det att köpoptionerna är utfärdade finns det en 

risk att aktiekursen ökar och blir högre än vid utfärdandet av optionen vilket skulle medföra en extra 

kostnad för företaget. Företaget kan försäkra sig mot denna kostnad, företaget bör då göra ett 

återköp innan utfärdandet av optionerna.77 

 

En köpoption är ett skriftligt avtal mellan utfärdaren och den anställde. Avtalet regleras inte av 

Aktiebolagslagen och kan därför se ut som båda parterna kommer överens om. Den anställde kan 

genom köpoptionen införskaffa företagets tidigare utgivna aktier. Vanligtvis är utfärdaren av 

köpoptionen huvudaktieägaren, företaget eller en privatperson, dock är det dessutom även vanligt 

förekommande att en oberoende part, exempelvis ett finansinstitut, utfärdar köpoptioner i större 

bolag. En vanlig löptid för köpoptioner är två till tre år.78 Köpoptioner ger ingen utspädningseffekt då 

denna typ av option redan rör utfärdade aktier. Denna typ av option tilldelas i många fall en eller 

några få personer. En hembudsklausul som innebär en rätt för utfärdaren (företaget) eller tredje part 

att i händelse att om anställningen skulle ta slut, ge utfärdaren en rätt att köpa tillbaka optionen till 

marknadsvärdet. Om premien motsvarar marknadsvärdet på köpoptionen slipper den anställde 
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förmånsbeskattningen. En beskattning i inkomstslaget tjänst sker för den anställde om premien inte 

skulle motsvara marknadsvärdet och då är företaget förpliktigade att utge sociala avgifter.79 

3.1.3.2 Teckningsoptioner 
Teckningsoptionen ger således innehavaren en rättighet, men ej en skyldighet att teckna 

(nyemitterade) aktier till en i förväg fastställd teckningskurs.80 Teckningsoptionsavtalet bestämmer 

villkoren som exempelvis kurs och löptid.81 Teckningsoptionens utnyttjande innebär att företagets 

aktiekapital ökar.82 Vanligtvis utgör teckningsoptioner värdepapper. Dock kan teckningsoptioner 

kategoriseras som personaloptioner om allt för stora krav ställs på förfoganderätten hos 

innehavaren, den anställde.83 En hembudsklausul kan införas i avtalet om anställningen på ett eller 

annat sätt skulle upphöra för den anställde. Företaget brukar då, i vanliga fall göra ett återköp av 

teckningsoptionerna värderat till marknadsvärdet. Premien ska vara marknadsmässig, men det finns 

inget förbehåll att premien får vara subventionerad.  Premien ses som ett förskott på den väntande 

nyemissionen och redovisas i företagets överkursfond.84 Teckningsoptioner orsakar en 

utspädningseffekt hos aktieägarna.85 Teckningsoptioner är ett värdepapper och beskattas vid köpet 

av teckningsoptionerna, då som löneförmån, samt vid försäljningen av denna förmån.86 

 

3.1.3.3 Personaloptioner 
Begreppet personaloptioner bidrar med en oklarhet kring innebörden av begreppet. Detta då 

personaloptioner ofta används som ett samlingsnamn för alla typer av optioner som den anställde 

kan tilldelas.87 En personaloption ger den anställde vid en senare tidpunkt rätt att förvärva aktier till 

ett förutbestämt pris. Det finns tre villkor som ska uppfyllas för att en option ska klassas som en 

personaloption: 

 Den anställde erhåller/förvärvar optionen på grund av sin anställning hos företaget. 

 Den anställde har i framtiden rätt att förvärva aktier till ett förutbestämt pris eller med 

förmånliga villkor. 

 Optionen klassas inte som ett värdepapper i en skatterättslig mening.  
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Optioner är värdepapper, som berättigar men ej förpliktigar optionsinnehavaren att köpa eller sälja 

ett värdepapper.88 Skattemässigt är personaloptioner inte ett värdepapper.89 Ett värdepapper ska 

vanligtvis vara omsättningsbar och överlåtbar. Värdepapper ska tilldelas då den anställde betalar en 

premie som motsvarar marknadsvärdet. Ett värdepapper är inte beroende av om anställningen för 

innehavaren fortskrider. Personaloptioner däremot kan inte överlåtas samt är beroende av om 

anställningen för personaloptionsinnehavaren fortskrider.90 Den anställde har stora begränsningar i 

dennes nyttjanderätt av optionen.91 Exempelvis brukar personaloptioner ej kunna överlåtas och 

upphör om den anställde slutar på företaget. Ofta riktar sig personaloptionen till stora delar av 

företaget och innehavaren behöver inte betala en premie vid utfärdandet av denna typ av option.92 

Personaloptionen ger innehavaren rätt att köpa aktier i företaget till en viss bestämd aktiekurs.93 

Personaloption har ingen utspädningseffekt då denna typ av option rör tidigare utgivna aktier. Den 

anställde tilldelades ofta personaloptionen gratis vilket innebär att den anställde deltog i 

programmet riskfritt. Beskattning av personaloptionen sker vid utnyttjandetidpunkten vilket leder till 

att ökning på värdet på aktien beskattas. Har en markant värdeökning skett, kan det bli kostsamt.94 

Innan företaget överlåter aktierna till den anställde måste de köpa aktierna, värderat till 

marknadsvärde.95 Företaget ska betala sociala avgifter på personaloptionen samt beskattas i 

inkomstslaget tjänst.96 

3.2 Regelverk 

3.2.1 IASB föreställningsram 
International Accounting Standards Boards (IASBs) föreställningsram anger de finansiella 

rapporternas syfte:  

 
”De finansiella rapporternas syfte är att tillhandahålla information om ett företags finansiella 
ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen. Informationen är 

användbar för olika användare som underlag för deras beslut i ekonomiska frågor.”97 
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3.2.2 Redovisningsrådets Rekommendation nummer 29 
Redovisningsrådets Rekommendation nummer 29 (RR 29) var den tidigare dominerade 

rekommendationen i Sverige innan införandet av IFRS 2. Den gav riktlinjer om hur företagen skulle 

redovisa de kostnader som uppstod vid ersättningar till anställda. Det fanns fem olika typer av 

kostnader bland annat kortfristiga ersättningar till anställda, ersättningar efter avslutad anställning 

och aktierelaterade ersättningar. Rekommendationen gav dock inte några regler för hur beräkningen 

och hur redovisningen av de aktierelaterade ersättningarna skulle ske. RR 29 krävde endast särskilda 

upplysningar om ersättningarna. Upplysningar fanns för att läsarna av de finansiella rapporterna 

skulle kunna ta ställning till vilken påverkan de aktierelaterade ersättningarna hade på företagets 

ekonomiska ställning.  Upplysningskraven hos företaget gällde: 

1. Karaktären av samt villkoren för de aktierelaterade ersättningarna. 

2. Redovisningsprinciperna för de aktierelaterade ersättningarna.  

3. De belopp avseende de aktierelaterade ersättningarna som redovisats i balans- samt 

resultaträkningen.  

4. Antal samt villkor angående företagets egetkapitalinstrument som innehades av 

aktierelaterade ersättningarna i början samt i slutet av perioden. Företaget skulle ange i hur 

stor grad de anställdas rätt till dessa instrument är i början och slutet av perioden.  

5. Antal samt villkor beträffande egetkapitalinstrument som emitterats av företaget till 

aktierelaterade planer eller till anställda under perioden samt det verkliga värdet av 

eventuella vederlag som företaget erhållit under perioden från dylika planer eller från de 

anställda. 

6. Antal, lösendag och lösenpriser för aktieoptioner som lösts in under perioden enligt 

aktierelaterade planer. 

7. Antal aktieoptioner vilka innehades av aktierelaterade planer eller av anställda enligt sådana 

planer och som förfallit under perioden. 

8. Belopp och huvudsakliga villkor för eventuella lån eller garantier som beviljats av det 

rapporterade företaget till aktierelaterade planer eller på dessa planers vägnar 

 

Eftersom RR 29 inte krävde att redovisningen och beräkning kring aktierelaterade ersättningar skulle 

ske på något speciellt vis, var det verkliga värdet på de finansiella verktygen som var av intresse för 

de finansiella rapporternas läsare. Det fanns inget krav på att information skulle lämnas om hur det 

verkliga värdet räknats fram eftersom det inte fanns en fastställd modell som skulle användas vid 

beräkningen.98  
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3.2.3 IFRS 2  
De företag som ska följa IFRS 2 i sin koncernredovisning är alla noterade bolag i Sverige samt vissa 

icke-noterade.99 IFRS 2 punkt ett talar om syftet med standarden: 

 
”Syftet med denna standard är att ange hur de finansiella rapporterna ska utformas med avseende 

på ett företags aktierelaterade ersättningar. I synnerhet krävs att effekterna av aktierelaterade 
ersättningar, exempelvis kostnader som är hänförliga till transaktioner i vilka personal tilldelas 

aktieoptioner, återspeglas i företagets resultat och finansiella ställning.”100 
 

Enligt IFRS 2 ska företag redovisa den aktierelaterade ersättningen vid det tillfälle då personalen 

genomför uppdraget. Det innebär att företag ska redovisa ersättningen som en kostnad värderat till 

verkligt värde samt att kostnaden ska periodiseras från avtalets ingående till dess att värdet av 

uppdraget är uppnått. På vilket sätt betalningen av ersättningen ska ske, ska företaget antingen 

redovisa en ökning av eget kapital eller skulder. En förmån uppstår inte för personalen om denne 

betalar ett värde som motsvarar det verkliga värdet på ersättningen. Följaktligen uppkommer det 

inte någon kostnad som ska periodiseras i bolaget. 101 Genom IFRS 2 ökar informationen och 

beslutsunderlaget till intressenterna samt användarna av företagets finansiella rapporter. Den 

tidigare utelämningen av programmens kostnad ansågs ha en positiv effekt på företagets resultat.102 

 

Standarden innehåller en detaljerad beskrivning på hur företagen ska informera om sina 

incitamentsprogram. Kravet på att denna information finns med är för att användarna av de 

finansiella rapporterna ska kunna ta ställning till hur stor påverkan företagens incitamentsprogram 

har på den finansiella ställningen, resultatet samt kassaflödet. För att uppfylla syftet med dessa krav 

krävs att upplysningar lämnas om bland annat varje enskilt avtal om aktierelaterade ersättningar, 

samt allmänna villkor och bestämmelser kring varje villkor. Upplysningar ska även lämnas om hur 

företaget har fastställt det verkliga värdet av på de tilldelade egetkapitalinstrumenten. 103  IFRS 2 

skiljer på olika slags aktierelaterade ersättningar och redovisningen av programmen åtskiljer sig åt 

beroende på vilket slag programmet har.  Det finns tre olika slag:   

1. Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument 

2. Aktierelaterade ersättningar som reglers med kontanter 

3. Aktierelaterade ersättningar som reglers med antingen aktier eller kontanter.104 
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Ett exempel beskriver hur kostnaden för programmen enligt IFRS 2 ska hanteras: 

Företaget tilldelar sina anställda optioner första januari år 1. För att den anställde ska kunna utnyttja 

rätten till optionen måste den arbeta kvar i minst 3 år. Företaget tilldelar sina anställda 1 000 000 

optioner. Dessa värderas enligt verkligt värde till 6 kronor styck. Totalkostnaden för företaget blir 

således 6 000 000 kronor. Kostnaden periodiseras under dessa tre år, vilket leder till att en kostnad på 

2 000 000 kronor per år kommer att belasta resultaträkningen.105  

 

Enligt IFRS 2 punkt sju och åtta ska ett företag redovisa de tjänster som de köpt eller erhållit genom 

aktierelaterade ersättningar då de köper eller erhåller varorna. Företaget ska då ta upp samma 

ökning av det egna kapitalet om tjänsterna erhållits för att företaget delat ut aktierelaterade 

ersättning, om de regleras med egetkapitalinstrument. Om tjänsterna inte uppfyller de krav som 

finns för att det ska få redovisas som en tillgång ska det redovisas som en kostnad. En kostnad 

uppkommer vanligtvis när en vara eller tjänst förburkas. I detta fall när tjänsten är utförd. En kostnad 

redovisas således när tjänsten utförts.106 När kostnaden redovisas ska en lika stor summa motbokas 

mot eget kapital eller som en skuld. Vilket av dessa två motkonton som väljs beror på hur den 

aktierelaterade ersättningen klassificeras. Innan IFRS 2 infördes påverkades inte resultaträkningen 

eller balansräkningen av dessa kostnader.107 

3.3 Teori 

3.3.1 Agentteorin 
Agentteorin antar att agenten är obenägen att ta risker samt att denne vill ha kompensation för sin 

insats. Agenten gör en större insats ju högre kompensation denne får. Företagets resultat (y) ligger 

till grund för agentens lön (w= s+(b*y)). Där s är den fasta delen eftersom agenten är obenägen att ta 

risker. Där b är den rörliga delen baserat på företagets resultat. Detta kan leda till att agenten kan 

manipulera företagets resultat för att driva upp sin kompensation (lön).108  

 

Aktierelaterade ersättningar har länge varit en föreslagen ersättning mellan agenter och principaler. 

Detta för att ge cheferna på företaget ett incitament till att ta större risker för att driva aktiekursen 

uppåt och höja värdet för aktieägarna. Under 1990- och 2000-talet ökade utgivningen av optioner. 

Om företagen redan då hade vart tvungna att ta med en kostnad i de finansiella rapporterna för 

programmen hade ersättningarna troligtvis varit mer återhållsamma. Utifrån ett agent- och principal 
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förhållande skulle principalerna eller ägarna gynnas av en kostnadsföring då de skulle reducera 

informationsasymmetrin genom att ge en mer rättvisande bild av företagets finansiella ställning.  

Ägarna på företagen kan vara positivt inställda till kostnadsföringen av optionsprogrammen för att 

det kommer leda till att företagen endast ger ut optioner när effekten är större än kostnaden. En 

annan anledning kan vara att ägarna är optimistiska inför framtiden. Generellt är agenter inte positivt 

inställda till att dessa kostnader tas upp i de finansiella rapporterna då detta leder till att resultatet 

minskar och även agenten ersättning. I samband med kostnadsföringen av optionsprogrammen kan 

företagen vinst sjunka med upp till 10 %. Företagsledningen kan motsätta sig kostnadsföringen för 

att det gör redovisningen mer transparent. Det skulle tydliggöra sambandet mellan prestationerna 

och kompensationerna inom företaget. Vilket skulle minska informationsasymmetrin.109 

3.3.2 Ägarteorin  
Enligt ägarteorin ägs företaget av en person eller en grupp av aktieägare. Dessa kan till exempel vara 

en grupp aktieägare. Företagets tillgångar tillhör ägarna, men även företagets skulder tillhör ägarna. 

Intäkter kommer att öka ägarnas kapital medan kostnader minskar deras kapital. Enligt ägarteorin 

tillfaller vinsten ägarna men de påverkas även direkt om företaget går med förlust. Enligt denna teori 

kan det egna kapitalet enligt följande formel: 

 

Tillgångar – Skulder = Eget Kapital110 

 

När IASC utvecklade föreställningsramen för utformning av finansiella rapporter, antyddes det att 

organisationen föredrog ägarteorin. Detta kan ses i förställningsramen punkt 49:111 

 

”Eget kapital utgörs av företagets nettotillgångar, det vill säga skillnaden mellan tillgångar och 
skulder.”112 

3.4 Tidigare studie 
Rolf Rundfelt presenterade i sin bok ”Tendenser i bolagens årsredovisningar 2000” en undersökning 

som visade att 24 stycken av Sveriges 30 största börsbolag, sett till börsvärde, hade optionsprogram 

till sina anställda.113  Före IFRS 2 antogs som standard förekom det sällan någon kostnadsföring i 
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resultaträkningen av företagens aktierelaterade ersättningar. 114 Rundfelt beskrev i sin bok att det var 

många av de undersökta bolagen som gjort en säkring av sina optionsprogram. Det menas att företag 

ville säkra sig mot två konsekvenser optionsprogrammen kunde ge. Dessa var: 

 Kostnadsföring i resultaträkningen 

 Ökning av antalet utestående aktier (utspädningseffekt)115 

Utspädningseffekten uppstår på grund av företaget kan tilldela sina anställda personal- och 

teckningsoptioner. Den anställde har då en rätt att förvärva nya aktier i företaget. Då många 

företag inte är villiga att se en ökning av det egna kapitalet eller att en ökning av utestående 

antal aktier sker, kan programmen utformas att detta inte sker. 116 För att undkomma dessa 

två faktorer utformas programmet att aktierna gäller återköp av egna aktier. En 

utspädningseffekt uppstår när företaget säljer aktierna för ett lägre pris än marknadspriset 

till sina anställda.117 

 

Rundfelt beskrev två sätt som företag kunde använda sig av, innan IFRS 2 införande, för att undgå att 

kostnadsföra sina optionsprogram, säkring genom swap-avtal respektive säkring genom avsättning 

till en stiftelse.   

 Säkring genom swap-avtal innebär att företaget upprättar ett swap-avtal med till exempel en 

bank. Detta var det vanligaste sättet att säkra sina optionsprogram. 118 Betydelsen av swap-

avtalet är att banken erhåller ett uppdrag av ett företag att köpa aktier i företaget, där 

riskbäraren är företaget. 119 

 Säkring genom avsättning till en stiftelse innebär att det företag som ska tilldela sina 

anställda optionsprogram bildar en stiftelse som axlar företagets åtaganden härrörande 

optionsprogrammen. Exempel på ett företag som gjort denna typ av säkring är Skandia.120 

3.5 Den befarade effekten av en kostnadsföring 
Ett antal undersökningar har påvisat effekten av en kostnadsföring som IFRS 2 innebar. Equity 

Research Group, Bear Stearns & Co. Inc. framförde att om kostnadsredovisning för programmen var 

obligatoriskt år 2004 skulle:  

 Det sammanlagda redovisade resultatet skulle varit 22 % mindre för 100 företag 

noterade på NASDAQ.   
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 Det sammanlagda redovisade resultatet av företag som exempelvis Intel och Cisco skulle 

ha sjunkit med 17 respektive 24 %.  

 

I Canada skulle sektion 3870, som liknar IFRS 2, påverka företags rapporterade redovisade resultat 

kraftigt. Exempelvis skulle företaget Cott Corps rapporterade redovisade resultat var 6.13 miljoner 

dollar men efter en kostnadsföring av programmen blev det en förlust på 2.36 miljoner dollar, en 

förändring på cirka 140 %. PWC undersökte år 2006, 350 företag i Storbritannien tillhörande FTSE. 

Dessa 350 bolag gjorde tillsammans en förlust på 4.6 miljarder pund det första året som redovisning 

enligt IFRS 2 blev obligatoriskt.121 En undersökning gjord av Bear, Stearns & Co visade även på att en 

kostnadsföring skulle minska företagens resultat med 9 %.122 

 

Dennis R. Beresford, den förre FASB chefen ansåg att The Board förväntade sig, efter införandet av 

IFRS 2 att det redovisade resultatet skulle komma att minska chockartat för vissa företag. Detta 

under förutsättning att företagen tilldelade optioner för samma värde och antal som tidigare.123 
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4. EMPIRI & ANALYS 

Detta kapitel redovisar resultatet från studien samt en analys av resultatet. 

4.1 Resultatredovisning  

I tabellen nedan redovisas resultatet från studien, där varje företag och dess program för respektive 

år redovisas.   

Tabell 5. Resultatredovisning 

Företag 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Assa Abloy   Konvertibler  Konvertibler Konvertibler 

Atlas Copco Personal-
optioner 

Personal-
optioner 

   Personal-
optioner 

Electrolux Personal-
optioner 

Personal-
optioner 

Prestations- 
aktieprogram 

Prestations- 
aktieprogram 

Prestations- 
aktieprogram 

Prestations- 
aktieprogram 

Ericsson ▪Personal-
optioner  
▪Aktiespar- 
program 
 

Aktiespar-
program 

Matchnings-
program 

Prestations- 
aktieprogram 

Prestations- 
aktieprogram 

Prestations- 
aktieprogram 

Holmen Köpoptioner      

Industri-

värden 

Personal-
optioner 

   Personal-
optioner 

 

Investor Personal-
optioner 

Personal-
optioner 

▪Personal-
optioner 
▪Prestations- 
aktieprogram 

▪Personal-
optioner 
▪Prestations- 
aktieprogram 

▪Personal-
optioner 
▪Aktiespar- 
program 
▪Prestations-
aktieprogram 

▪Personal-
optioner 
▪Aktiespar- 
program 
▪ Prestations-
aktieprogram 

MTG Personal-
optioner 

  ▪Personal-
optioner 
▪Tecknings- 
optioner 

▪Personal-
optioner 
▪Tecknings- 
optioner 

▪Personal-
optioner 
▪Tecknings- 
optioner 

Sandvik Personal-
optioner 

Personal-
optioner 

Personal-
optioner 

   

SCA Personal-
optioner 

     

Securitas Konvertibler      

Skanska    Prestations- 
aktieprogram 

Prestations- 
aktieprogram 

Prestations- 
aktieprogram 

SKF Personal-
optioner 

Personal-
optioner 

    

Swedish 

Match 

Köpoptioner Köpoptioner Köpoptioner Köpoptioner Köpoptioner Köpoptioner 

Tele2 Tecknings-    ▪Personal- Personal-
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optioner optioner 
▪Tecknings- 
optioner 

optioner 

Volvo  Personal-
optioner 

 Prestations- 
aktieprogram 

Prestations- 
aktieprogram 

Prestations- 
aktieprogram 

Totalt antal 

program 

14 8 7 9 14 13 

 

4.2 Analys 

4.2.1 Företag 
Assa Abloy startade konvertibelprogram till sina anställda år 2004, 2006 och 2007. Assa Abloy är ett 

företag som inte har påverkats markant av det nya regelverket utan fortsatt med sina program. 

Företaget har heller inte ändrat formen på programmen, utan fortsatt med konvertibler.  

 

Atlas Copco gav ut personaloptioner både år 2002 och 2003 men hade under åren 2004 till 2006 

ingen tilldelning av optioner. Då de inte tilldelade optioner år 2004, kan det tyda på en påverkan av 

införandet av IFRS 2. År 2007 infördes ett nytt program i företaget. Detta kan bero på att 

kostnadsföringen av optionsprogrammen varit obligatorisk i två år och att de sett att andra företag 

inte påverkats av en kostnadsföring i så stor utsträckning som det förutspåddes.  

 

Electrolux hade år 2002 samt 2003 personaloptionsprogram till ledande befattningshavare. 

Företaget valde sedan att strukturera om personaloptionsprogrammen år 2004 till ett istället 

prestationsbaserat aktieprogram för nyckelmedarbetade och ledande befattningshavare. Electrolux 

valde att omforma sina incitamentprogram istället för att sluta med tilldelningen. Ett 

prestationsbaserat aktieprogram för nyckelpersoner och ledande befattningshavare finns därefter 

för år 2005 till 2007. Detta kan ligga till grund för att företaget vill engagera sin anställda mer i 

företaget, då de inte tilldelas några aktier om inte målen som styrelsen satt är uppfyllda. Det ser inte 

ut som att Electrolux har påverkats i någon större grad av införandet av IFRS 2 då de fortsatt med 

incitamentprogram under alla år.  

 

Ericsson är ett företag som inte påverkats markant av IFRS 2 införande gällande tilldelning av nya 

program. Den förändringen som skett i Ericsson är gällande vilken typ av program företaget utfärdat. 

En generell förändring som skett är övergången från ett personaloptionsprogram till ett 

aktieprogram med fokus på främst prestation för att de anställda. 
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Holmen hade år 2002 tilldelat ledande befattningshavare köpoptioner och därefter existerar inga 

incitamentsprogram fram till år 2007. För årsstämman 2008 ville styrelsen att det skulle beslutas om 

att tilldela köpoptioner till företagets anställda och befattningshavare, alltså tilldela köpoptioner till 

en större del av företaget. Att det mellan år 2003 och år 2007 inte fanns några incitamentsprogram, 

kan bero på att köpoptionsprogrammet löpte till mars 2007. En annan orsak kan vara IFRS 2 och att 

företaget trodde att de skulle få allt för stora kostnader i och med att detta.  

 

Industrivärden har både före och efter IFRS 2 införande haft personaloptionsprogram. 

Industrivärden är således ett företag som inte har påverkats mycket av införandet. En förklaring till 

att Industrivärlden inte har startat nya program, under åren 2003 till 2005, kan vara att det 

personaloptionsprogram som startade 2002 hade en löptid på fem år. År 2006 startade företaget ett 

nytt personaloptionsprogram. Företaget har inte efter IFRS 2 införande förändrat formen av 

programmet. 

 

Investor har förändrat sina incitamentsprogram från att år 2002 till 2005 ha personaloptioner. För att 

sedan istället införa prestationsbaserade aktieprogram från år 2004. Dessa aktieprogram innebär att 

aktier delas ut till högre befattningshavare om de har uppnått vissa finansiella mål. Inga aktier delas 

således ut om målen inte uppfylls. Investor är ett av de företag som har behållit sina program men 

även startat upp aktieprogram.  

 

MTG hade år 2002 ett incitamentsprogram i form av tilldelning av personaloptioner. Detta program 

upphörde under två år för att sedan återupptas, det infördes även ett nytt incitamentsprogram 

baserat på teckningsoptioner. Det kan antas att MTG inte påverkades av införandet av IFRS 2 då de 

samma år som kostandsföringen blev obligatorisk valde att påbörja ett nytt incitamentsprogram.  

 

Sandvik hade mellan åren 2002 och 2004 optionsprogram till sina anställda. Att Sandvik helt 

upphörde med sina incitamentsprogram kan visa på att företaget har påverkats av att företagen från 

år 2005 måste kostnadsföra programmen i de finansiella rapporterna.  

 

SCA hade endast personaloptionsprogram år 2002. Det kan antas att SCA valde att ej påbörja något 

nytt program efter år 2002. Detta kan bero på införandet av IFRS 2 som hade diskuterats i många år. 

Att en ny regel var på gång kan många företag redan har varit medvetna om, då debatten om en 

kostnadsföring föregått länge.  
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Securitas hade endast incitamentsprogram som baserades på konvertibler år 2002. En förklaring till 

varför företaget ej haft tilldelning sedan dess kan vara att programmet sträcker sig från år 2002 till år 

2007. 

 

Skanska har sedan år 2005 aktieprogram. Aktierna delades endast ut om “outperform-mål” som 

företaget kallar det uppfyllts. De aktieprogram som företaget valt att ha är ett prestationsbaserat 

program, som är det vanligaste programmet bland de undersökta bolagen.  

 

SKF hade under åren 2002 och 2003 incitamentsprogram i form av personaloptioner. Programmen 

upphörde sedan. Detta kan vara en effekt av debatten som försiggick i världen angående en 

kostnadsföring av programmen eller att de två befintliga programmen i företaget sträckte sig över 

den tidsperiod som valts att undersökas. SKF kan således under den undersökta tidsperioden saknat 

incitament till att starta ett nytt aktierelaterat ersättningsprogram.  

 

Swedish Match har under åren 2002 till 2007 hade incitamentsprogram i form av köpoptioner. Då 

företaget har haft program till sina anställda varje år, verkar det inte vara något som de vill avbryta 

på grund av det då nya regelverket. Företaget kan tycka att den kostnaden som programmen ger, 

understiger den nyttan som programmen ger i exempelvis prestation hos de anställda.  

 

Volvo hade år 2003 ett incitamentprogram som innebar utdelning av personaloptioner. Programmen 

upphörde sedan under ett år. Volvo valde sedan att återuppta användandet av ett 

incitamentsprogram år 2005 men då istället utformat så att aktier utgavs. På Volvo syns det ingen 

större påverkan av införandet av IFRS 2 då de valde att starta upp ett nytt program samma år som 

kostnadsföringen blev obligatorisk.  

 

Tele2 har haft två typer av program, personaloptions- respektive teckningsoptionsprogram. 

Teckningsoptionsprogrammen startades år 2002 och år 2006, personaloptionsprogrammen startades 

år 2006 och 2007. En del företag valde att vid införandet av IFRS 2 att ej starta upp 

personaloptionsprogram, men Tele2 är ett av de företag som faktiskt har börjat med denna typ av 

optionsprogram. Annars har en trend i de undersökta bolagen varit att en minskning skett av 

personaloptionsprogrammen. 

 

4.2.2 Antal program 
Antalet program har förändrats från år 2002 till år 2007. En minskning av antalet program skedde 

från år 2002 till år 2004. År 2002 hade de undersökta företagen 14 program, år 2003 8 program och 
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år 2004 7 program. Således hade företagen mellan år 2003 och år 2005 den lägsta nivån av antal 

program under hela tidsperioden undersökningen berörde. Minskningen av antalet program kan vara 

en effekt av det kommande införandet av IFRS 2 år 2005. Att minskningen startade redan år 2002 kan 

bero på att debatten om kostnadsföring av aktierelaterade ersättningar hade pågått en längre tid. 

Företagen kan ha varit medvetna om att en kostnadsföring av programmen snart skulle komma att 

bli obligatorisk, exempelvis genom den uppmärksammade debatten om Enron. Från år 2005 och IFRS 

2 införande har antalet program ökat och år 2006 hade samma antal nivå av program som år 2002 

hade. En ökning av programmen efter IFRS 2 införande skulle kunna ha sin grund i att kostnaden inte 

påverkade företagen i så stor utsträckning som de först trodde, som avsnitt 3.5 Den befarade 

effekten av en kostnadsföring anger.  

 

Att företag fortfarande tilldelar sina anställda incitamentsprogram även fast en kostnadsföring är 

obligatorisk kan ha att göra med att allt fler program efter 2005 är prestationsbaserade. Det vill säga 

de anställda tilldelas exempelvis aktier om vissa individuella eller kollektiva mål är uppfyllda. Det ska 

sporra de anställda att jobba hårdare för att öka företagets resultat. Då både företag, ägare och 

anställda gynnas av ett högre resultat, kan företaget välja mellan att tilldela prestationsbaserat 

program och ta denna kostnad eller att möjligvis få ett lägre resultat. Detta skulle kunna förklaras 

med agentteorin. Teorin syftar till att förklara sambandet mellan agenten och principalen. 

Principalen ger genom att erbjuda agenten ett incitamentsprogram en extra motivation till att arbeta 

hårdare och generera mer intäkter till företaget. Om principalen väljer att sluta med programmen 

finns risken att agenten inte längre har någon morot till att göra det där lilla extra utöver sin vanliga 

prestation. Här skulle det kunna få effekten av ett avskaffande av incitamentsprogrammen kommer 

att påverka företaget mer än vad kostnaden av programmen skulle göra. Genom att ett företag väljer 

att använda sig av prestationsbaserat program tilldelar företaget inte bara ut aktier till sin anställda 

utan ställer även krav på dem. Detta kan leda till just att den anställde nu får ut ett högre värde av att 

arbeta hårdare och därför bidra mer genom att prestera bättre.  

 

I nedanstående figur ses förändringen av antalet program per år från 2002 till 2007 i de undersökta 

bolagen.  
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Figur 2. Resultat antal program per år 

4.2.3 Typ av program 

Personaloptioner 
Personaloptioner var mycket vanligt förekommande under åren före införandet av IFRS 2. År 2002 

samt 2003 var personaloptioner det populäraste programmet bland de undersökta företagen. Mellan 

åren 2002 och 2007 har programmen minskat med två tredjedelar. Det incitamentsprogram vars 

tilldelning har minskat mest under åren är personaloptioner.  En anledning till att personaloptioner 

har minskat kan vara att personaloptionen blir värdelös om börskursen blir lägre än lösenpriset.   

 

 
Figur 3. Antal personaloptionsprogram 
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Köpoptioner  
Antalet köpoptionsprogram har gått från två program år 2002 till ett program år 2003 till år 2007. 

Detta program har inte påverkats i stor utsträckning gällande antal program. Minskningen från två 

program år 2002 till ett program per år, från 2003 till år 2007 kan bero på att Holmen tilldelade 

köpoptioner år 2002. Holmen har dock inte fortsatt med denna typ av program. Köpoptionsprogram 

är en form av program som har hållit sig på en konstant nivå, och inte påverkats av införandet av IFRS 

2.  

 

 
Figur 4. Antal köpoptionsprogram 

Konvertibler  
Konvertibler är det minst förekommande incitamentprogrammet. Det har legat på ett program år 

2002, 2004, 2006 och år 2007. Assa Abloy var ett av de två företagen som använde sig av 

konvertibler. De hade år 2004 ett konvertibelprogram till de anställde, detta upphörde under år 2005 

då IFRS 2 infördes för att starta igen år 2006.  Konvertibelprogram är en typ av program som inte 

påverkats i så stor grad av regelverket IFRS 2.  

 
Figur 5. Antal konvertibelprogram 
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Teckningsoptioner 
Teckningsoptioner har mellan åren 2002 och 2007 haft en tilldelning på mellan noll till två program 

per år. En minskning skedde mellan år 2003 och 2005. Teckningsoptioner har för de undersökta 

företagen legat på två program år 2002, 2006 samt 2007. Minskningen som skedde kan bero på 

införandet av IFRS 2. Antalet teckningsoptionsprogram har förändrats, men inte på en markant nivå.  

 

 
Figur 6. Antal teckningsoptionsprogram 
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Aktieprogram  
Aktieprogram har sedan första förekomsten bland de undersökta företagen år 2002 ökat med ett 

eller två program per år. I användandet av de olika programmen har den största ökningen skett bland 

aktieprogrammen. Förändringen har främst skett i att företagen har gått över från personaloptioner 

till aktieprogram. En av anledningarna till ökningen av aktieprogram kan vara att många av 

programmen är prestationsbaserade och ställer alltså krav på att deltagarna ska ha uppfyllt vissa mål 

för att få en utdelning. Detta kan gynna företaget då det innebär att den anställde får mer motivation 

till att arbeta hårdare.  Ett starkt skäl till övergången till aktieprogram är att företagen har genom 

denna typ av program möjlighet att få inbetalningar då den anställde i vissa fall är tvungen att köpa 

aktier i bolaget, för att senare kunna tillgodogöra sin tilldelning.  

 

 

Figur 7. Antal aktieprogram 

 

De undersökta företagen har under tidsperioden från år 2002 till år 2007 tilldelat aktiesparprogram 

med cirka ett program per år.  

 
 

 
Figur 8. Antal aktiesparprogram 
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Ett företag har haft matchningsprogram under undersökningsperioden.  
 

 
Figur 9. Antal matchningsprogram 

 

Prestationsbaserat program är den typ av program som har ökat mest av alla program 

undersökningen berör. Företag kan välja att använda denna typ av program för att öka de anställdas 

prestationer, och genom det höja företagets resultat.  

 

 
Figur 10. Antal prestationsbaserade program 
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sett bytt eller lagt till ett aktieprogram som incitamentsprogram. Omstruktureringen kan ha sin grund 

i olika orsaker men de mest vanliga var att företaget gärna ser att den anställde genom 

aktieinnehavet tar likvärdig risk som övriga ägare inom företaget. Den anställde blir nu erbjuden att 

köpa aktier i företaget, vilket kommer att generera mer medel till företaget. Men den anställde vill 

även, då den genom aktieinnehavet blir delägare i företaget, se företaget lyckas och nå sina mål. Den 

anställde tar nu liknande risker som de övriga ägarna. Detta risktagande ska förhoppningsvis bidra till 

att den anställde lägger ned extra möda i arbetet.  

 

Det andra utmärkande mönstret är programmens popularitet. Före IFRS 2 införande var det 

personaloptioner som förekom mest som incitamentsprogram för de undersökta bolagen. Efter IFRS 

2 införande har den mest populära typen blivit aktieprogram. En orsak till förändringen kan vara att 

personaloptioner tilldelades ofta den anställde gratis, medan aktieprogram ofta innebär att den 

anställde får investera i bolaget för att sedan få aktier tilldelade sig. En annan orsak kan vara att 

aktien alltid har ett värde hos den anställde. Detta även om kursen på aktien skulle minska. Däremot 

om kursen på aktien blir mindre än lösenpriset blir optionen meningslös.  

 

 

Figur 11. Antal program och typ per år 
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Frågeställningen som uppsatsen ämnade besvara: 

Har företag förändrat frekvensen på de aktierelaterade ersättningarna till dess anställda och har det 

skett en förändring av formen på dessa?  

Den förändring som kan ses hos de undersökta företagen är främst att en minskning skedde av 

antalet program från år 2002 till 2004. Efter år 2005 och IFRS 2 införande ökade antalet program 

varje år, och år 2006 och 2007 var antalet program på samma nivå som år 2002. Formen på 

programmen har förändrats och generellt gått från ett personaloptionsprogram till ett aktieprogram. 

Således har frekvensen inte förändats, men en omfördelning har skett gällande populäraste 

programform.  
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