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Sammanfattning 

 

Frågan om att redovisa aktierelaterade ersättningar som en kostnad har varit mycket 

omdebatterad, speciellt redovisning av personaloptioner, som är en av det mest diskutabla 

redovisningsfrågorna i vår nutidshistoria. Från och med 1 januari, år 2005 måste alla 

börsnoterade bolag i Sverige föra olika optionsprogram som en kostnad i sin resultaträkning. 

Det har även blivit allt vanligare att börsbolagen byter från optionsprogram till aktieprogram, 

visade en undersökning från revisions- och en konsultbolaget KPMG under år 2010.  

Vidare utförde NASDAX OMX Stockholm 2011 en granskning där de såg tendenser till att 

den finansiella informationen och efterlevnaden av IFRS hade förbättrats de senaste åren.  

 

Studiens syfte är att undersöka hur de börsnoterade företagen på den svenska marknaden 

upplyst om aktierelaterad ersättning år 2014 och om de blivit mer transparenta sedan år 2007. 

Ett ytterligare syfte är att ta reda på hur företagens användning av incitamentsprogram har 

förändrats. 

 

För att besvara vår problemformulering, det vill säga om de börsnoterade företagen i Sverige 

har blivit mer transparenta sedan år 2007 och följer upplysningskraven som anges i IFRS 2, 

granskade vi de 73 företagens årsredovisningar som var noterade på Large Cap år 2014, samt 

samma 73 företag år 2007, det vill säga totalt 146 årsredovisningar. 

 

Resultatet visade att användningen av optionsprogrammen har minskat från år 2007 till år 

2014, vi såg även en markant ökning av användandet av aktieprogram till år 2014. 

Skillnaderna på vilket av åren som företagen var mer transparent skiljde sig åt beroende på 

vilket av upplysningskraven vi undersökte, men totalt sett kunde vi se att företagen år 2014 

har blivit en aning mer transparent sedan år 2007.  

 

Något som skulle vara intressant att bygga vidare denna studie på är att undersöka hur det ser 

ut i ett annat land avseende transparens och upplysningskrav, och jämföra med Sverige. Då 

Sverige i genomsnitt är mer transparenta än andra länder kunde det vara spännande att se en 

jämförelse med ett annat land som anses vara transparent. 

 

Nyckelord: IFRS 2, aktierelaterade ersättningar, upplysningskrav, optioner, transparens. 



 

Definitioner 

 

FAR    En branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och 

rådgivare. 

        

IFRS 2   Standarden som anger hur de börsnoterade företagen ska redovisa 

aktierelaterade ersättningar till personal och som ersättning för 

varor och tjänster. 

 

KPMG  Ett internationellt revisions- och rådgivningsföretag. Namnet är en 

förkortning av fyra grundare, Klynveld, Peat, Marwick samt 

Gördeler. 

 

NASDAQ OMX  

Stockholm    Samtliga noterade företag i Sverige är listade på denna börs. 

 

Transparens  Med transparens avses i vilken omfattning de finansiella 

rapporterna visar den underliggande ekonomin på ett sådant sätt att 

användarna med lätthet förstår.  

 

Verkligt värdet Det pris till vilket en överlåtelse kan ske mellan oberoende och 

kunniga parter som har ett intresse av att transaktionen genomförs. 

 

Volatilitet   Ett mått på hur mycket priset på en vara varierar under en 

tidsperiod. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förkortningar        

 

FAS 123R   Financial Accounting Standards 

 

FASB   Financial Accounting Standards Board 

 

IAS   International Accounting Standards 

 

IASB   International Accounting Standards Board 

 

IASC   International Accounting Standards Committee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................................ 1 
1.1 Bakgrund .............................................................................................................................. 1 

1.1.1 Regelverket bakgrund .................................................................................................... 1 

1.1.2 Introduktion till aktierelaterade ersättningar, IFRS 2 .................................................. 2 

1.2 Aktieprogram går före optionsprogram ................................................................................ 4 

1.3 Transparens .......................................................................................................................... 5 

1.4 Problemdiskussion ............................................................................................................... 6 

1.4.1 Problemformulering ...................................................................................................... 7 

1.5 Syfte ..................................................................................................................................... 8 

1.6 Avgränsningar ...................................................................................................................... 8 

2 Aktierelaterade ersättningar ................................................................................................ 9 
2.1 Redovisning av aktierelaterade ersättningar ........................................................................ 9 

2.2 IFRS 2 upplysningskraven ................................................................................................. 10 

2.3 Incitamentsprogram ............................................................................................................ 13 

2.3.1 Aktieprogram ............................................................................................................... 14 

2.3.2 Optionsprogram .......................................................................................................... 14 

3 Teoretisk referensram ......................................................................................................... 16 
3.1 Referensram ....................................................................................................................... 16 

3.1.1 Kvalitativa egenskaper ................................................................................................ 16 

3.2 Teori ................................................................................................................................... 17 

3.2.1 Public interest theory .................................................................................................. 17 

3.2.2 Legitimeringsteori ....................................................................................................... 17 

3.2.3 Nyinstitutionell teori .................................................................................................... 18 

3.3 Tidigare studier .................................................................................................................. 19 

3.3.1 Granskning av börsbolagen ........................................................................................ 19 

3.3.2 KPMG studie om incitamentsprogram ........................................................................ 21 

4 Metod .................................................................................................................................... 22 
4.1 Övergripande metodval ...................................................................................................... 22 

4.2 Datainsamling ..................................................................................................................... 22 

4.3 Genomförande av studien ................................................................................................... 23 

4.4 Reliabilitet .......................................................................................................................... 24 

4.5 Validitet .............................................................................................................................. 25 

4.6 Källkritik ............................................................................................................................ 25 

5 Undersökning ....................................................................................................................... 26 
5.1 Undersökta företag och bortfall .......................................................................................... 26 

5.2 Resultat av undersökta företag ........................................................................................... 27 

5.2.1 Optionsprogram .......................................................................................................... 27 

5.2.2 Aktieprogram ............................................................................................................... 28 

5.2.3 Beskrivning av aktierelaterad ersättning, A ................................................................ 29 

5.2.4 Antal, B och genomsnittlig lösenpris, C ...................................................................... 29 

5.2.5 Beräkning av det verkliga värdet, E ............................................................................ 30 

5.2.6 Egetkapitalinstrument, F ............................................................................................. 31 

5.2.7 Totala kostnaden, H .................................................................................................... 32 

5.2.8 Missvisande resultat .................................................................................................... 32 

5.2.9 Sammanställning av resultatet .................................................................................... 32 

5.3 Analys ................................................................................................................................. 33 



 

5.3.1 Användningen av aktierelaterad ersättning ................................................................ 34 

5.3.2 Transparent information i årsredovisningarna ........................................................... 34 

5.3.3 Mindre transparent information i årsredovisningarna ............................................... 35 

5.3.4 Icke transparent information i årsredovisningarna .................................................... 36 

6. Avslutning ........................................................................................................................... 37 
6.1 Slutsats ............................................................................................................................... 37 

6.2 Förslag till vidare studier .................................................................................................... 38 

Referenslista ............................................................................................................................... I 

Bilagor ...................................................................................................................................... V 
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1 Inledning 

I kommande avsnitt ges en introduktion till transparens, aktierelaterade ersättningar och en 

övergripande bakgrund till bildandet av IFRS 2. Det görs en presentation av dess 

förespråkare för att lättare förstå hur standarden utvecklades. Vi redogör även för resultatet 

av en undersökning som KPMG utfört, gällande en ökning av aktieprogrammen samt en 

granskning av NASDAX OMX. Kapitlet fortsätter med problemformulering, studiens syfte och 

avslutas med avgränsningar.     

 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt görs en presentation av regelverkets utveckling samt en introduktion till 

aktierelaterade ersättningar, och anledningar till varför alla börsnoterade företag skulle följa 

IFRS 2. 

 

1.1.1 Regelverket bakgrund 

Redovisningen har under lång tid utvecklats och reglerats nationellt, vilket medfört stora 

skillnader i redovisningens utformning mellan länder. För att kunna minska dessa skillnader, 

exempelvis behovet av att jämföra finansiell information i olika länder, ledde detta till ett ökat 

behov av harmonisering av redovisningen (Marton, Lumsden, Lundqvist & Pettersson 2012). 

En av dess standarder för att uppnå harmonisering var International Accounting Standards 

Committee (IASC), ett organ som grundades år 1973 av redovisningsorganen. Det var dock 

endast ett fåtal länder som genomförde standarden. Under denna period har IASCs regler 

beskrivits som International Accounting Standards (IAS). Sedan april år 2001 har detta 

normgivande tagits över av International Accounting Standards Board (IASB), vilket är en 

privat organisation baserad i Storbritannien. Standarden uppges vara en uppsättning av regler, 

gällande den finansiella rapporteringen av offentliga företag över hela världen och målet är att 

vara oberoende av olika intressenter och att utveckla principbaserade standarder. De 

standarder som ges ut av IASB benämns numera International Financial Reporting Standards 

(IFRS), och kan till sitt innehåll baseras på de tidigare reglerna av IAS (Ball 2006). 

 

I slutet av 1990-talet förekom ett stort behov av en gemensam redovisning för noterade 

företag mellan EU länderna, således tog EU beslutet att från och med år 2005 kräva att IFRS 

tillämpas i koncernredovisning för samtliga noterade företag.  



 2 

IFRS är inte bara tillämpat i EU, det finns även andra länder i världen som tillåter att IFRS 

tillämpas, däremot är det inte tillåtet i USA utan där tillämpas Financial Accounting Standards 

Board (FASB). FASB utvecklades år 2002 och har ett stort samarbete med IASB för att uppnå 

större samordning mellan regelverken, exempelvis öka jämförbarheten mellan företag samt 

sänka kostnaderna för redovisning i globala företag (Marton, Lumsden, Lundqvist & 

Pettersson 2012).  

 

1.1.2 Introduktion till aktierelaterade ersättningar, IFRS 2 

Företag köper tjänster av den anställde i utbyte mot lön och denna utgift redovisar företaget 

som en kostnad. Dock kan företaget betala den anställde med sina egna aktier och det är då 

det uppstår svårigheter med att företaget ska redovisa egna aktier som en kostnad, och om det 

är en kostnad, hur ska den då beräknas? Grundregeln i IFRS 2 är att det är en kostnad och det 

har mindre betydelse på vilket sätt betalningen för den anställde sker. Företaget kan även ge 

ut optioner till sina anställda. De flesta optioner innebär att den anställde betalar in en summa 

till företaget när optionerna löses in, vilket gör att företaget får in likvida medel. Detta gör att 

antal aktier ökar och de tidigare aktieägarna äger en mindre andel och aktierna blir mindre 

värda i företaget. Detta i sin tur innebär att de får en mindre andel av framtida kassaflöden och 

utdelningar från företaget, vilket kallas utspädning (Marton, Lumsden, Lundqvist & 

Pettersson 2012). 

 

IFRS 2, aktierelaterade ersättningar, behandlar transaktioner där företaget köper varor eller 

tjänster och betalar med företagets egetkapitalinstrument. Reglerna för redovisningen av dessa 

ersättningar trädde i kraft i Sverige den 1 januari år 2005 i och med att alla börsnoterade 

företag skall följa IFRS 2. Innan IFRS 2 tillkomst var den svenska normgivningen för 

redovisning av aktierelaterade ersättningar RR 29. Standarden var dock begränsad och 

innehöll enbart upplysningskrav för aktierelaterade ersättningar och saknade därmed 

redovisningsregler för redovisning i balans- och resultaträkningen. Standarden för IFRS 2 

anger hur de finansiella rapporterna ska utformas med hänsyn till företagets aktierelaterade 

ersättningar samt innehåller detaljerade krav på vilka upplysningar företagen ska lämna. 

Syftet med kraven är att det ska ges möjlighet för användarna av de finansiella rapporterna att 

bedöma hur aktierelaterade ersättningar till anställda påverkar resultatet, kassaflödet och den 

finansiella ställningen.  
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Exempelvis ska företagen lämna information om varje avtal, intjäningskrav, regleringsmetod, 

löptid, samt lämna upplysning om hur det verkliga värdet på egetkapitalinstrumenten har 

bestämts (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013). 

 

Utkastet till en ny standard om att kostnadsföra personaloptioner gavs ut år 1993 av FASB. 

Kostnaden skulle vara baserad på det verkliga värdet för optionen vid tilldelningstidpunkten, 

medan optionerna tidigare värderades enligt realvärdesmetoden, det vill säga värderades till 

noll vid tilldelningstidpunkten, vilket inte var synligt i redovisningen. Hayes med flera (2012) 

undersökte sambandet mellan optionsbaserade ersättningar och risktagande genom att 

använda regelverket. Resultaten av undersökningen visade att företagen drastiskt minskat sin 

användning av alternativ ersättning efter ändringen av redovisningsstandarden (Hayes, 

Lemmon & Qiu 2012). 

De första företagen som använde aktieoptioner till anställda var dels stora börsbolag som 

använde det för högsta ledningen, dels IT-företag. Redovisningen fick stora effekter på 

resultat- och balansräkningar och visade att resultatet sjönk kraftig (Marton, Lumsden, 

Lundqvist & Pettersson 2012). Protesterna mot den föreslagna standarden blev massiva, 

företagsledningar och anställda i IT-företag argumenterade hårt mot kostnadsföring av 

personaloptioner. En del hävdade att avdrag för kostnader för personaloptioner från resultatet 

förmedlar ett intryck av svagare ekonomiskt resultat. Detta kan leda till att investerare skulle 

kunna höja företagens kostnader för finansiering, samt kväva företagens innovation och 

investeringar. Detta ledde till att FASB blev tvungna att backa och istället justera reglerna, år 

1995 gav de ut nya regler som endast rekommenderade men inte krävde kostnadsföring av 

personaloptioner. Däremot krävdes upplysning i noterna om hur resultat- och 

balansräkningarna skulle sett ut om verkligt värde användes (Guay, Kothari & Sloan 2003).  

 

I början av 2000-talet inträffade ett antal redovisningsskandaler i USA (Enron och Worldcom) 

och detta var en av anledningarna till att kräva värdering av optioner till verkligt värde. Den 

politiska analys som då genomfördes var att aktieoptioner till högsta ledningen drivit fram 

starka ekonomiska incitament, att påverka aktiekurser genom bristande redovisning. Därefter 

blev det politisk önskvärt att göra exakt det FASB hade velat år 1993, och från och med år 

2005 började FASB kräva värdering av optioner till verkligt värde (Marton, Lumsden, 

Lundqvist & Pettersson 2012). 
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Det största skälet till att kräva ett erkännande av personalkostnader i form av optioner, baseras 

på de fördelar som finns med full insyn, vilket ger ökad transparens i redovisat resultat. Detta 

hjälper investerare med att ge en tydlig inblick och förståelse om företagets verkliga värde 

och underlättar därmed till att ta rätt investeringsbeslut. En annan eventuell fördel med att 

kräva att företag ska kostnadsföra personaloptioner är att detta borde minska en överdriven 

användning av denna form av kompensation (Brus & Datar 2007). 

 

1.2 Aktieprogram går före optionsprogram 

Incitamentsprogram är ett belöningsprogram, många former är aktierelaterade, och storleken 

på belöningen beror på aktiekursens utveckling. Dessa program riktar sig i första hand till 

ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner (Skatteverket 2013). Svenska 

belöningsprogram förekommer i en rad olika former samt standardiserade utländska options- 

och aktieprogram. Exempel på olika belöningsprogram är köp- och teckningsoptionsprogram, 

aktiesparprogram, personaloptioner och syntetiska optioner (Skatteverket 2015). 

 

Det kan vara en fördel att känna till några nyckelbegrepp som hjälper till att förstå hur ett 

optionsprogram utformas. Vid tilldelningstidpunkten sluts avtalet mellan den anställda och 

företaget, värderingstidpunkten är datumet då optionens verkliga värde beräknas. 

Intjänandeperioden är den period då de intjäningsvillkor som getts i avtalet ska vara uppfyllt 

för att optionen ska få utnyttjas. I slutet av intjänandeperioden uppstår intjänandetidpunkten 

och är dagen då förmånen är helt intjänad vilket innebär att anställda har rätt att använda 

optionerna för att köpa aktier. Inlåsningsperioden är perioden då optionerna enligt avtal inte 

får lösas in. Slutligen är inlösenperioden, den tidsperiod då den anställde har rätt att när som 

helst lösa in sina optioner samt inlösentidpunkten tidpunkten då den anställde löser in 

optionen (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013). 

 

Det har blivit allt vanligare att börsbolagen byter från optionsprogram till aktieprogram, visar 

en undersökning från revisions- och konsultbolaget KPMG under år 2010. Ett sådant 

belöningsprogram kan innebära att den anställde får köpa aktier med viss rabatt. Det har även 

ställts krav på motprestation av den anställde, exempelvis att de satsar egna pengar i bolagets 

aktier för att få rätt till bonusaktier. 
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Björn Johansson, ansvarig för incitamentsprogram på KPMG Skatt, påstod år 2010 att en av 

anledningarna till varför aktieprogram ökar är att aktieprogram generellt inte är lika känsliga 

som optionsprogram. Studier har visat att de anställda skattemässigt inte belastas i lika stor 

skala som tidigare, även hos företagen kan man se fördelar med aktieprogrammen då det kan 

minska kostnaden för skatt och sociala avgifter. En annan anledning till att aktieprogrammen 

har blivit populärare än optionsprogrammen bland anställda är att, en option ger ingen garanti 

för den anställde att bli aktieägare i företaget. Optionens värde hänger på kursutvecklingen 

och detta kan påverkas med en lågkonjunktur eller en privat kris i företaget som kan göra 

optioner oanvändbara. Men aktien har alltid ett värde även om aktiekursen sjunker. Ett 

exempel på detta är finanskrisen med ett kraftigt börsfall som gjorde optioner värdelösa. Efter 

finanskrisen uppstod olika debatter om belöningssystemen som påverkade utformningen av 

incitamentsprogrammen, allt fler program blev utformade så att den anställde skulle vara 

beredd på att ta en egen ekonomisk risk för att få möjlighet att delta (KPMG 2010). 

 

1.3 Transparens 

För att finansiella rapporter ska vara transparenta måste de vara begripliga för användaren och 

innehålla information om företagets underliggande ekonomi. De behöver vara tillräckligt 

detaljerade för att vara till hjälp för användare att kunna ta ekonomiska beslut, men ska inte 

innehålla för mycket detaljer som kan bidra till att användarna har svårt att se företagets 

underliggande ekonomi. IASB och FASB skriver att de finansiella rapporterna är riktade till 

användare som har kunskap om ekonomi och finansiella rapporter, som därmed noggrant kan 

studera informationen. Relevant information ska däremot inte uteslutas för att den kan vara 

svår att förstå eller kan upplevas som komplicerad för vissa användare (Barth & Schipper 

2008). 

Med transparens avses i vilken omfattning de finansiella rapporterna visar den underliggande 

ekonomin på ett sätt att användarna lätt förstår. Transparens vilar därmed på två delar: dels 

lätthet att förstå, dels underliggande ekonomi. Med underliggande ekonomi avses företagets 

skulder och tillgångar, förändringen av dessa samt kassaflödet (Balans 2016).  

Christina Gustafsson, Executive Director på MSCI, likställde transparens med insyn. Hon 

menade att IFRS arbetar med att öka insynen i företagen, genom utveckling av ekonomiska 

redovisningsstandarder, som sedan definierar vilken information som ska ingå i de finansiella 

rapporterna och därigenom bidrar till att öka jämförbarheten (Fastighetsvärden 2011).  
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Transparens i företagens rapportering är viktigt för att aktieägare, investerare och andra 

intressenter i företagen som anställda och leverantörer ska kunna fatta beslut som är baserade 

på korrekt information. Transparent information har även betydelse för allmänhetens 

förtroende av företagens verksamhet, samt är ett krav från myndigheter och medborgare. 

Transparency Internationals internationella sekretariat i Berlin (TI-S) utförde år 2014 en 

studie av transparensen i rapporteringen från de 124 största företagen i världen. De granskade 

företagens rapportering gällande företagens organisation, antikorruptionsprogram och 

redovisning av intäkter och kostnader. TI Sverige gjorde även en studie av de 20 största 

företagen i Sverige och resultatet visade tydligt att de svenska företagen i genomsnitt 

uppnådde högre transparens än sina internationella konkurrenter. Exempelvis gällande 

organisatorisk transparens visade de svenska företagen ett medelvärde på 75 procent medan 

företagen i den internationella studien visade 39 procent (TI 2015). 

  

1.4 Problemdiskussion 

Frågan om att redovisa aktierelaterade ersättningar som en kostnad har varit mycket 

omdebatterad, speciellt redovisningen av personaloptioner, som är en av de mest diskutabla 

redovisningsfrågorna i vår nutidshistoria (Hayes, Lemmon & Qiu 2012). 

Ökad transparens och minskad användning av personaloptioner är argumentet som talar för att 

kostnadsföra personaloptioner. De som argumenterade mot detta, främst ledare inom 

högteknologiska industrin, menade att kostnadsföring av denna form av ersättning tvingar 

företag att minska användningen av personaloptioner, vilket till slut får en negativ inverkan på 

nationens ekonomi. De grundade detta på, genom att minska användandet av personaloptioner 

hade de svårt att locka och behålla nyckelpersoner, vilket ledde till minskad tillväxt och 

lönsamhet. Dock förutsätter detta argument att kostnadsföringen av optionsbaserad ersättning, 

vilket ger en minskning av redovisat resultat, kommer att bidra till en minskning av företagets 

aktiekurs (Brus & Datar 2007). 

 

Latridis (2008) undersökte de ekonomiska skälen till att ge omfattande upplysningar i sina 

årsredovisningar i England. Studien visade att företag tenderar att ge betydande upplysningar 

för att kunna skaffa finansiering på kredit- och kapitalmarknaden. De företag som gav mycket 

information i sin årsredovisning var ofta av större storlek och tenderade att uppvisa högre 

lönsamhet.  
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Efter genomförandet av IFRS förbättrades kvaliteten och jämförbarheten mellan de finansiella 

rapporterna samt ökade tillförlitligheten och underlättade till att skaffa internationellt kapital. 

Att ge omfattande upplysningar kan även minska eventuell osäkerhet om företagens 

redovisning, vilket underlättar företagens expansion och ökar tillväxten (Latridis 2008).  

 

NASDAQ OMX Stockholm utför årligen en granskning av de noterade bolagens finansiella 

information. Även år 2007 undersökte de flera börsbolags årsredovisningar, då kring IFRS 2 

där de upptäckte att företagen hade brister i sina upplysningar angående optioner som 

redovisades (NASDAQ OMX 2008). Däremot visade deras granskning som utfördes 2011, då 

de haft ansvar för övervakningen av de noterade bolagens finansiella information i 5 år något 

intressant. Nämligen att de såg tendenser till att den finansiella informationen och 

efterlevnaden av IFRS hade förbättrats under dessa år (NASDAQ OMX 2011). TI studie 

visade även att Sveriges största företag i genomsnitt uppnådde högre transparens än sina 

internationella konkurrenter. Därmed blev det intressant för oss att undersöka om även de 

svenska företagen har blivit mer transparenta avseende upplysningskraven i IFRS 2. 

 

De senaste åren har det även uppmärksammats att aktieprogram blivit allt vanligare, KPMG 

genomförde år 2010 en studie av incitamentsprogrammen bland börsbolagen som tydligt 

visade en ökning av aktieprogram och en minskning av optionsprogram (KPMG 2010). 

 

Med allt ovan som bakgrund ger det oss mer intresse till att ta reda på hur företagen har 

redovisat enligt upplysningskraven i IFRS 2, och om de har blivit mer transparenta i sina 

årsredovisningar år 2014 jämfört med år 2007. 

 

1.4.1 Problemformulering 

Uppsatsens övergripande frågeställning blir: 

Hur har företagens incitamentsprogram förändrats år 2007 jämfört med år 2014, samt hur 

redovisar de sina program? Upplyser företagen mer transparent om optionsprogrammen eller 

om aktieprogrammen? 

 

Studiens huvudfråga för problemformulering blir: 

Har de börsnoterade företagen i Sverige blivit mer transparenta i sina årsredovisningar år 

2014 jämfört med år 2007, och följer upplysningskraven som IFRS 2 anger?  
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1.5 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur de börsnoterade företagen på den svenska marknaden har 

upplyst om aktierelaterad ersättning och om de blivit mer transparenta i sina årsredovisningar 

år 2014 jämfört med år 2007. Ett ytterligare syfte är att ta reda på hur företagens användning 

av incitamentsprogram har förändrats.       

 

1.6 Avgränsningar 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka vilka upplysningar som företagen lämnar om 

aktierelaterade ersättningar och se om de har blivit mer transparenta år 2014 jämfört med år 

2007. Vi kommer endast att använda oss av upplysningskraven, det vill säga punkt 44-52, i 

studien och inte övriga delar i IFRS 2. 

 

Studien avgränsas till de 73 företag som var noterade på Large Cap år 2014, samt samma 73 

företag år 2007, vi kommer därmed att granska 146 företags årsredovisningar. Vi har valt att 

studera samma företags årsredovisningar år 2007 eftersom NASDAQ OMX gjorde intressanta 

iakttagelser det året, då de uppmärksammade att företagen hade brister i sina upplysningar 

angående optioner som redovisats.  

Skälet till att vi utgår från de företag som var noterade på Stockholm Large Cap år 2014 är att 

det är de senaste årsredovisningarna vi kan få fram, vilket vi finner intressant då vi vill ta reda 

på hur företagen upplyser idag. Anledningen till att vi utgår från de noterade företagen på 

Large Cap är att företagen har en hög omsättning och är därmed intressanta, inte bara ur ett 

investeringsperspektiv utan även när det gäller andra intressenter. Även i Latridis artikel 

påpekas att företag av större storlek ger mycket information i sin årsredovisning och tenderar 

att uppvisa högre lönsamhet. Därför fann vi det relevant att undersöka just företag på Large 

Cap. 

Vi säkerställer inte om företagen har redovisat riktiga siffror angående sina program, utan 

enbart om de lämnar de uppgifter som IFRS 2 anger i sina upplysningskrav, det vill säga 

punkt 44-52 om upplysningskraven avseende aktierelaterade ersättningar. Däremot studerar vi 

inte punkt 52, det vill säga om företaget inte upplyser om punkterna 44, 46 och 50 ska 

företagen lämna ytterligare upplysningar för att uppfylla dem, eftersom vi anser att denna 

punkt är vag.  
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2 Aktierelaterade ersättningar  

I detta kapitel tar vi upp hur redovisning av aktierelaterad ersättning skall ske enligt IFRS 2 

samt vilka upplysningskrav som ställs enligt standarden. Detta följs av en kort beskrivning om 

incitamentsprogram.    

 

2.1 Redovisning av aktierelaterade ersättningar 

Redovisningen av aktierelaterade ersättningar till anställda skiljer sig åt, och detta beror på 

hur företaget betalar för ersättningarna. I IFRS 2 finns det tre olika sätt att redovisa 

aktierelaterade ersättningar: 

 

1. Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument, det vill säga att 

företaget erbjuder motparten aktier i företaget eller aktieoptioner som sedan kan lösas in mot 

aktier som redovisas vid tilldelningstidpunkten. Ersättningar till anställda påverkar både 

företagets resultaträkning och balansräkning. Kostnaden för programmet periodiseras över 

intjänandeperioden, det vill säga belastar resultaträkningen med samma belopp varje år, och 

även eget kapital ökas med ett lika stort belopp. Ingen justering av kostnaden ska förekomma 

även om den anställda bestämmer sig för att inte använda optionen. 

Värdet på ersättningen bestäms när avtalet skrivs mellan företaget och den anställde, det vill 

säga när företaget har bestämt sig för att köpa tjänster av de anställda. Verkligt värde är 

grunden för redovisningen och i många fall bestäms inte värdet av ersättningarna på 

marknadspriset utan bestäms med hjälp av någon värderingsmodell, detta för att det inte finns 

en tillgänglig kurs vid värdering av aktieoptioner. 

Exempelvis personaloptioner ska redovisas vid den tidpunkt som de anställda utför tjänsten, 

det vill säga detta ska redovisas till verkligt värde som en kostnad och periodiseras över den 

tid som löper från det att avtalet ingicks till dess att värdet av tjänsten är intjänad. 

 

2. Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter och storleken på beloppet är 

kopplad till företagets aktiekurs. Kostnaden för dessa ersättningar bestäms av värdet på ett 

underliggande egetkapitalinstrument som redovisas i resultaträkningen och motposten till 

kostnaden är en skuld.  
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Denna skuld kommer inte att bytas till aktier utan den regleras med likvida medel från 

företagets kassa vid inlösentidpunkten som påverkar företagets likviditet. 

Däremot påverkas inte det egna kapitalet, vilket gör att företagets ägare inte riskerar att 

förlora kontrollen eftersom optionen inte avser några aktier. En vanlig form av 

kontantreglerad ersättning är syntetiska optioner. 

 

3. Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter eller egetkapitalinstrument. 

Företaget eller motparten har möjlighet att välja om motparten ska erhålla kontanter eller 

aktier vid optionens inlösentidpunkt i företaget. Incitamentsprogram för dessa ersättningar är 

utformade så att båda alternativen har samma verkliga värde. Detta medför att 

optionsalternativet inte bidrar med något extra värde, eftersom det finns möjlighet att 

egetkapitalinstrumenten kan vara värt mer än kontantalternativet (Sundgren, Nilsson & 

Nilsson 2013). 

 

2.2 IFRS 2 upplysningskraven 

De krav som anges i IFRS 2 är utformade för att säkerställa att de finansiella rapporterna som 

ges ut av företagen till intressenterna, är av hög kvalitet, transparent och jämförbar 

information. Tillämpningen ska underlätta förståelsen av årsredovisningen för intressenterna. 

(Street & Cereola 2004). 

För att kunna se hur de börsnoterade förtagen följer de upplysningskrav inom IFRS 2, följer 

nedan regler kring detta som finns i IFRS 2 upplysningspunkter 44-52. Studien har lagt sin 

fokus i nedan kriterier för att se hur företagen uppfyller upplysningskraven för aktierelaterade 

ersättningar till anställda.  

Syftet med att företag ska lämna upplysningar är för att hjälpa läsare av finansiella rapporter 

att förstå innebörden gällande eventuella avtal om aktierelaterade ersättningar.  

 

För att detta ska vara uppfyllt måste företaget minst lämna följande upplysningar: 

 En beskrivning om varje form av avtal om aktierelaterade ersättningar, till exempel 

intjäningskrav, längsta löptid för tilldelade optioner samt regleringsmetod, exempelvis med 

eget kapital eller kontanter.  
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 Antalet och vägda genomsnittliga lösenpriser för var aktieoptioner 

- utestående vid periodens början (Optioner som ännu inte har tilldelats)  

- tilldelade under perioden (Optioner som anställda och företag ingått avtal om och som 

kan lösas in av den anställde då intjänandekraven är uppfyllda)  

- förverkade under perioden (Optioner som inte längre är giltiga) 

- inlösta under perioden (Optioner som har utnyttjats)  

- förfallna under perioden (Optioner vars löptid har gått ut och inte längre kan utnyttjas) 

- utestående vid periodens slut (Optioner som ännu inte har tilldelats) 

- inlösningsbara vid periodens slut (Optioner som har tilldelats och kan lösas in men som 

ännu inte har lösts in)  

 

 Om optionerna lösts in regelbundet under hela perioden, kan företaget lämna upplysningar 

om den vägda genomsnittliga aktiekursen. 

 

 För aktieoptioner som är utestående ska optionerna delas in i lämpliga intervall så det går 

bättre att bedöma hur många aktier som kan emitteras, tidpunkten för emissionen samt 

kontantbeloppet som kan erhållas när optionerna löses in.  

 

Studien kommer även ta med upplysningar av det verkliga värdet för de erhållna 

varorna/tjänsterna under perioden eller hur tilldelade egetkapitalinstrumenten fastställdes. Hur 

företagen upplyser om verkligt värde avgör hur stor personalkostnaden blir. Om företaget 

indirekt uppskattat det verkliga värdet för tjänster eller varor som erhållits som ersättning för 

företagets egetkapitalinstrument ska de minst lämna följande upplysningar: 

 

 För aktieoptioner som tilldelats under perioden, det vägda genomsnittliga verkliga värdet 

för optionerna samt information om hur verkliga värdet beräknades, inklusive 

- Vilken optionsvärderingsmodell som använts samt indata i modellen, inklusive lösenpris, 

optionens löptid, förväntad utdelning, vägd genomsnittlig aktiekurs, förväntad volatilitet, 

riskfri ränta samt vilken metod som använts och vilka antaganden som gjorts i syfte att 

beakta effekterna av förväntad tidig inlösen. 

- Hur den förväntade volatiliteten fastställdes, inklusive en förklaring av i vilken 

utsträckning den förväntade volatiliteten baserades på tidigare volatilitet. 
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- På vilket sätt eventuella andra inslag i optionstilldelningen beaktades i beräkningen av det 

verkliga värdet, som till exempel marknadsvillkor. 

 

 För andra egetkapitalinstrument (än aktieoptioner) som tilldelats under perioden, det vid 

värderingstidpunkten vägda genomsnittliga verkliga värdet för dessa egetkapitalinstrument, 

antalet egetkapitalinstrument samt information om hur detta verkliga värde beräknats, 

inklusive 

- hur det verkliga värdet fastställdes, om det inte beräknades på ett observerbart 

marknadspris 

- på vilket sätt förväntad utdelning togs hänsyn till vid beräkning av det verkliga värdet 

- hur andra inslag i egetkapitalinstrumenten beaktades i beräkningen av det verkliga värdet 

 

 För avtal om aktierelaterad ersättning som förändrades under perioden 

- en förklaring av dessa förändringar 

- det tilldelade verkliga värdet 

- information om hur det tillkommande verkliga värdet beräknades, i överensstämmelse 

med kraven som anges i de två ovan huvudpunkterna (om företaget frångår detta, ska det 

lämna upplysning och förklara orsaken till detta).  

 

Om företaget däremot beräknat det verkliga värdet för de tjänster/varor som mottagits under 

perioden direkt, ska företaget lämna upplysning om hur det verkliga värdet bestämdes, till 

exempel att det beräknades utifrån ett marknadspris. 

 

Denna del i IFRS upplysningskrav meddelar att, företaget ska hjälpa läsarna av de finansiella 

rapporterna att förstå verkningarna av aktierelaterade ersättningar på företagets finansiella 

ställning och resultat, genom att lämna upplysningar. För att detta ska vara uppfyllt, ska 

företaget lämna följande upplysningar:  

 

 Den totala kostnaden som redovisats för perioden, där tjänsterna/varorna som uppkommit i 

samband med aktierelaterade ersättningar inte uppfyller kraven för att redovisas som 

tillgångar och därmed direkt redovisas som kostnad, samt en upplysning om den del av 

kostnaden som uppstått vid transaktioner, som redovisats som aktierelaterade ersättningar 

som justeras med egetkapitalinstrument 
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 För skulder som uppstår vid aktierelaterade ersättningar 

- det totala redovisade värdet vid periodens slut 

- det totala realvärdet vid periodens slut för skulder för vilka motpartens rätt, till ersättning 

i kontanter eller andra tillgångar hade intjänats (till exempel intjänad syntetisk option). 

 

Slutligen, om företaget inte kan uppfylla nedan krav, ska företaget lämna ytterligare 

nödvändiga upplysningar för att uppfylla dem. Företaget ska lämna upplysningar som hjälper 

läsarna av de finansiella rapporterna att förstå: 

 karaktären och innebörden gällande avtal om aktierelaterade ersättningar 

 hur det verkliga värdet för varorna/tjänsterna eller tilldelade egetkapitalinstrumenten under 

perioden fastställdes 

 effekterna av aktierelaterade ersättningar på företagets finansiella ställning och resultat för 

perioden (Föreningen Auktoriserade Revisorer 2007) 

 

2.3 Incitamentsprogram 

Incitamentsprogram är ett belöningsprogram, många former av de är aktierelaterade, och 

storleken på belöningen beror på aktiekursens utveckling. Dessa program riktar sig i första 

hand till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Syftet med ersättningarna är att 

motivera, behålla och rekrytera medarbetare samt uppmuntra till delägande i företaget eller 

koncernen (Skatteverket 2013). I Sverige används mest incitamentsprogrammen 

personaloption och aktietilldelningar. Det är vanligt att aktierna är förenade med villkor som 

knyter den anställde till tjänsten. Svenska belöningsprogram förekommer i en rad olika 

former samt standardiserade utländska options- och aktieprogram. På marknaden är 

uppfinningsrikedomen och kreativiteten stor och olika program och trender varierar från tid 

till tid. Exempel på olika belöningsprogram är köp- och teckningsoption, aktiesparprogram, 

personaloptioner och syntetiska optioner (Skatteverket 2015).  

Samtliga svenska aktiemarknadsbolag hade år 2011 ett eller flera pågående 

incitamentsprogram, några av dessa förklaras nedan (Edhall & Boström 2011).     
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2.3.1 Aktieprogram 

Under mitten av 2000-talet fram till idag har aktieprogrammen blivit allt vanligare bland de 

större svenska aktiemarknadsbolagen, men bland de mindre företagen är det fortfarande olika 

typer av optionsprogram som domineras. Med aktieprogram menas alla program där den 

anställde tilldelas eller erbjuds köpa aktier i företaget med extra tilldelning (Edhall & Boström 

2011). Det finns olika former av aktieprogram, nedan förklaras några typer av dem: 

 

Aktiesparprogram innebär att den anställde får köpa aktier till ett rabatterat pris i företaget, 

detta ger de anställda en nytta och företaget får kapital, därefter måste de förvärva aktier i 

bolaget (Skatteverket 2016). 

 

Matchningsprogram innebär att den anställde investerar i företaget genom att köpa sparaktier, 

dessa kan den anställde sedan byta ut till så kallade matchningsaktier, som stämmer överens 

med sparaktiernas värde (Edhall & Boström 2011). 

 

Prestationsbaserat program innebär att den anställde kan få ett antal aktier, baserat på 

presentationskrav hos den anställde som får aktierna efter att vissa uppsatta mål uppnåtts 

(Edhall & Boström 2011). 

 

2.3.2 Optionsprogram 

På marknaden finns ett antal olika former av optioner till anställda som företaget kan ge ut, 

och nedan förklaras några former av optioner. 

 

Personalkonvertibler kan antingen konverteras mot aktier eller återbetalas med kontanta 

medel och vanligtvis ges detta ut till huvuddelen av de anställda. Med konvertibla skuldebrev 

emitterar företaget ett lån till den anställda med möjlighet att konvertera lånet till aktier vid en 

förutbestämd tidsperiod eller tidpunkt till förutbestämda villkor (KPMG 2015).  Nackdelen 

med konvertibler är att de anställda behöver binda kapital och att programmet är svårare att 

administrera (Rundfelt 2001). 
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Syntetiska optioner kvalificerar som värdepapper och kan säljas fritt samt är inte villkorat av 

fortsatt anställning. Optionen ger inte innehavaren rätt till en aktie utan får istället en kontant 

ersättning vid en bestämd tidpunkt. Hur stor den kontanta ersättningen blir bestäms utifrån hur 

mycket marknadsvärdet på den underliggande aktien överstiger det fastställda lösenpriset 

(Skatteverket 2013).  

 

En köpoption ger innehavaren rätt att vid en bestämd tidpunkt och till ett bestämt pris köpa 

befintliga aktier i ett visst aktiebolag. Köpoptioner är inte villkorade av anställning och kan 

säljas fritt (Skatteverket 2013). Det kan vara svårt att avgöra vem som har ställt ut optionerna 

när man använder sig av denna form av optionsprogram (Rundfelt 2001).  

 

En teckningsoption ger den anställde rätten att teckna nya aktier i bolaget vid en framtida 

emission till en viss förutbestämd kurs och optionen måste utnyttjas under en viss tid. Vid 

nyemission av aktier ger man ut ytterligare aktier, vilket innebär att företagets aktiekapital 

ökas i samband med att teckningsoptionen nyttjas (Hansson 2005). Vid utfärdade av 

teckningsoptioner då företaget emitterar nya aktier, leder detta till en utspädningseffekt för de 

existerande aktieägarna (KPMG 2015). Teckningsoptioner används ofta som en del av ett 

belöningssystem för ledningspersonalen i ett företag och värdet av optionen fastställs enligt 

den så kallade Black-Scholes modellen (Rundfelt 2001).       

 

Personaloptioner ger den anställde en rättighet från företaget att förvärva aktier till en 

förutbestämd aktiekurs, men för detta måste den anställde stanna kvar i tjänsten under viss tid 

för att få optionerna. Optionen kan inte överlämnas till utomstående, vilket gör att den 

skattemässigt inte anses som ett värdepapper, då det som kännetecknar värdepapper är att de 

kan överlåtas (Rundfelt 2001). 
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3 Teoretisk referensram 

Här kommer vi redogöra för de kvalitativa egenskaperna samt public interest theory, 

legitimeringsteorin, nyinstitutionell teori samt tidigare forskning. 

 

3.1 Referensram 

3.1.1 Kvalitativa egenskaper 

Föreställningsramen fastställdes först av IASC år 1989. Sedan dess har IASBs 

föreställningsram som behandlar de kvalitativa egenskaperna uppdaterats, bland annat år 

2010. IASB gav ut ett så kallat discussion paper år 2013, där några centrala delar handlar om 

upplysningar och presentationen i de finansiella rapporterna. År 2015 gav de även ut ett 

exposure draft där de bland annat föreslår ett återförande av begreppet försiktighet. Under år 

2016 planerar de att publicera en reviderad föreställningsram (IFRS 2015).      

 

Uppsatsen utgår från fyra kvalitativa egenskaper, som benämns nedan: 

Begriplighet: informationen som lämnas bör vara lättbegriplig för användarna, men de 

förutsätts ha en rimlig kunskap om bland annat affärsverksamhet och redovisning, och att 

information inte får utelämnas, även om den kan vara alltför svår för vissa användare. 

 

Relevans: informationen ska vara relevant för bokslutsanvändare och den är det ifall den 

påverkar dessas beslut genom att underlätta bedömningen för framtida händelser. Investerares 

mål är att ställa prognos för företagets framtida kassaflöde och detta kan de göra genom att 

informationen är relevant och kan minska osäkerheten om framtida utfall. 

 

Jämförbarhet: detta är viktigt för att ge användarna möjlighet att bilda sig en uppfattning om 

företagens resultat och finansiella ställning. Det vill säga att rapporter ska vara jämförbara 

dels över tiden och dels mellan företag samt att likartade händelser redovisas på ett likformigt 

sätt.  

 

Tillförlitlighet (korrekt återgivande): finansiella informationen ska inte innehålla några 

väsentliga fel eller vara vinklad på något sätt.  
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Förutom ovannämnda egenskaper, har IASB nämnt och diskuterar ett antal andra egenskaper 

för utformning av finansiella rapporter och i IAS 1, några av dessa är korrekt bild, 

försiktighet, periodiserad redovisning, väsentlighet och neutralitet (Sundgren, Nilsson & 

Nilsson 2013). 

 

3.2 Teori 

I detta avsnitt redogör vi teorierna Public interest theory, Legitimeringsteori och 

Nyinstitutionell teori.  

 

3.2.1 Public interest theory 

Public interest theory menar att det inte finns en fri marknad för redovisningsinformation. 

Endast de som har råd att betala för den får ta del av informationen. Dessutom kostar det 

mycket att ta fram informationen och företag är medvetna om detta och producerar därför så 

lite information som möjligt. Statlig reglering ser till att även småsparare får ta del av 

informationen, man beaktar helt enkelt allmänhetens intressen. Detta görs genom att företag 

följer lagar och regler, som säkerställer att väsentlig och tillförlitlig information överlämnas 

av företagen. Det är viktigt att reglera den finansiella rapporteringen så att alla får ta del av 

informationen och för att intressenter ska kunna bygga framtidsplaner, till exempel att sälja 

eller behålla en aktie (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton & Holmes 2010). 

 

Denna teori anser vi hänger ihop med hur företagen ska upplysa enligt IFRS 2, det vill säga 

att man genom statlig reglering ser till att fler människor och företag i samhället får ta del av 

tillförlitlig information. 

 

3.2.2 Legitimeringsteori 

Legitimitetsteorin hävdar att organisationer kontinuerligt säkerställer att de uppfattas som att 

de arbetar inom de riktlinjer och normer som finns i deras respektive branscher, det vill säga, 

företagen försöker se till att deras aktiviteter ska ses som legitima av utomstående. Normerna 

och riktlinjerna kan dock förändras över tiden, vilket kräver av organisationerna att vara 

lyhörda för den etiska/moraliska miljöer de verkar i. 
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Legitimiteten i sig kan hotas även om organisationens resultat inte avviker från samhällets 

förväntningar, utan på grund av att organisationen har misslyckats med att redovisa 

upplysningar som visar att företaget är i överensstämmelse med branschens förväntningar. 

Hopwood med flera (2010) har uppmärksammat att företag de senaste åren har tydliggjort 

mer nu än tidigare att en viktig motivation för dem att anta organisations- och miljömässiga 

strategier, samt för att delta i den redovisning och rapportering som följer med dessa, är att 

detta kommer hjälpa dem att antingen göra mer vinst, minska kostnaderna eller mer effektivt 

hantera risker (Deegan & Unerman 2011). 

 

Legitimitetsteorin kan kopplas till vår studie genom att vi anser det rimligt att företagen vill 

ge lika mycket information som sina konkurrenter, för att inte gå miste om investeringar från 

till exempel andra intressenter/investerare samt ses som legitima av samhället. 

 

3.2.3 Nyinstitutionell teori 

Den nya institutionella teorin är en vidareutveckling av den tidiga teorin och inom denna teori 

studeras hur samhället och organisationer påverkar olika verksamheter. Teorin hävdar att 

företagen strävar efter stabilitet, till exempel genom att imitera varandra för att kunna vara så 

lika som möjligt. Med denna inriktning följer även begreppen isomorfism som syftar till att 

organisationer inom en bransch blir mer lika varandra. Organisationer konkurrerar inte endast 

om kunder och resurser, utan även om att ha mest legitimitet, politisk kraft samt ekonomisk 

och social stimulation. Dimaggio och Powell (1991b) skiljer på tre olika former av 

isomorfism: 

 

Tvingande isomorfism kommer från politisk påverkan och med det menas att starkare 

organisationer, som i detta fall är staten, kräver av svagare organisationer, det vill säga 

företagen på marknaden, att agera på ett visst sätt. Staten kan påverka genom lagstiftning, ett 

exempel på detta är när staten kräver att företag ska anpassa sig till ny teknik för att undvika 

miljöbelastning av den fysiska omgivningen.   

 

Imiterande isomorfism kommer ur känslan av osäkerhet. Detta kan inträffa när mindre 

framgångsrika företag på marknaden ger sig in i en ny teknik som den inte riktigt förstår, och 

härmar de framgångsrika företagen för att på det viset uppnå samma resultat som de lyckade 

organisationerna har gjort. 
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Detta gör de främst för att få motsvarande legitimitet som företaget som de har valt att 

imitera. Med legitimitet menas en acceptans eller ett godkännande av till exempel 

omgivningen. 

 

Normativ isomorfism kommer främst från professionalisering. Det har blivit vanligt att 

anställa personal med professionell utbildning och personalen inom dessa organisationer har 

studerat samma utbildningar och kan därför i viss utsträckning dela värderingar. När dessa 

individer sedan hamnar på olika arbetsplatser ser deras arbetssätt och beslutsfattande likartat 

ut, vilket resulterar i att organisationerna inom den branschen även kommer att bli mer lika 

varandra (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). 

 

Vi anser att kopplingen till att börsnoterade företag ska följa IFRS 2 kan liknas vid framförallt 

tvingande isomorfism, då börsnoterade företag genom lagar tvingas redovisa samt ge 

information på ett visst sätt. Vi ser även en koppling till vår studie gällande normativ 

isomorfism då vi tänker oss att revisorerna som granskar årsredovisningarna kan ha gått 

samma utbildningar och ha liknande arbetssätt, vilket kan leda till att årsredovisningarna 

innehåller ungefär samma mängd information.    

 

3.3 Tidigare studier 

I detta avsnitt redogör vi för NASDAQ OMX Stockholms granskning av börsbolagens 

årsredovisningar kring IFRS 2, samt KPMG:s studie om incitamentsprogram. Dessa studier 

gör vi jämförelser med senare i analysen för att kunna dra slutsatser.  

 

3.3.1 Granskning av börsbolagen 

NASDAQ OMX Stockholm, även kallad börsen, utför varje år en granskning av de noterade 

bolagens finansiella information. Detta följs genom lagen om värdepappermarknaden och 

Finansinspektionens föreskrift. Börsen publicerar sedan sin slutrapport innan årets slut för att 

ge de bolag som behöver anpassa sin redovisning, utifrån de iakttagelser som granskningen 

har resulterat i. 
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NASDAQ OMX undersökte år 2007 flera börsbolags årsredovisningar kring IFRS 2, de 

upptäckte att företagen hade brister i sin upplysning angående optioner som redovisats. Hur 

företagen valt att beräkna det verkliga värdet skiljde sig åt, en del företag hade endast hänvisat 

till Black-Scholes värderingsmodell medan andra skrev att optionerna ställts ut på 

marknadsmässiga villkor. Företagen hade därmed inte upplyst om de indata som värderingen 

baseras på samt redogjort för grunden av bedömningen till marknadsmässiga villkor. Enligt 

upplysningskraven ska företaget även ange information om vilka villkor som ska vara 

uppfyllda för att optionerna ska kunna utnyttjas. Några företag hade angett att aktiekursen ska 

överstiga ett visst belopp eller att en viss vinst ska uppnås, dock framgick det inte hur 

värderingen av optionerna påverkades av sådana villkor (NASDAQ OMX 2008). 

 

NASDAQ OMX har granskat de flesta av alla noterade bolag, efter att de haft ansvar för 

övervakningen i 5 år. De ser tendenser till att den finansiella informationen och efterlevnaden 

av IFRS har förbättrats under dessa år. Samma slutsats har dragits på europeisk nivå, av 

European Enforcers Coordination Session (EECS). Börsen har i sin granskning observerat att 

ett antal bolag inte anser att IFRS 2 är tillämpbara på deras incitamentsprogram då 

konvertibler eller optioner har utbjudits till marknadsmässiga villkor. Medan en del andra 

bolag istället har angett att deras incitamentsprogram har redovisats enligt IFRS 2. Dock har 

bolagen i bägge fallen inte lämnat alla de upplysningar som standarden kräver. Med detta 

menas punkt 44-52 i upplysningskraven för aktierelaterade ersättningar. 

Börsen har även noterat i ett antal av dessa fall, att intjäningsvillkor existerar genom att 

instrument återköps av bolaget när en anställning upphör eller att aktier kan tecknas endast 

om den individen är fortsatt anställd i bolaget. Däremot är sådana villkor intjäningsvillkor, 

vilket gör att incitamentsprogrammen är enligt definitionen i IFRS 2. Något mer som noterats 

är att en del bolag erbjudit sina anställda en subvention för de kostnader som uppstår då de 

ska betala för att teckna optionerna, vilket medför att optionspriset inte skett på 

marknadsmässiga villkor. Börsen har slutligen konstaterat att beskrivningarna av 

incitamentsprogrammen skulle behöva förtydligas. Det saknas både information om antalet 

optioner och vägt genomsnittligt lösenpris, vilket avser punkt 45 och information om 

antaganden vid beräkning av verkligt värde som indata i värderingsmodellen, vilket avser 

punkt 47 (NASDAQ OMX 2011). 
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3.3.2 KPMG studie om incitamentsprogram 

Det har blivit allt vanligare att börsbolagen byter från optionsprogram till aktieprogram, visar 

en undersökning från revisions- och konsultbolaget KPMG år 2010. 

KPMG har i en studie beskrivit de incitamentsprogram som svenska börsbolag noterade på 

NASDAQ OMX Nordic Exchange, har använts sig av under år 2015. Undersökningen visar 

att andelen företag som har föreslagit ett nytt program har ökat från 29 procent 2013 till 37 

procent år 2015 vilket är den högsta nivån på många år. Programmen som dominerar bland 

dem är aktieprogram med 50 procent och teckningsoptioner med 23 procent, vilket har varit 

vanligt under de senaste åren. Den starka börsutvecklingen under de senaste åren kan vara en 

av anledningarna till den höga andelen program, då en stark börsutveckling leder till ökat 

intresse för aktierelaterade program. Undersökningen visar att programmen företagen 

använder skiljer sig åt. De stora företagen använder i första hand aktieprogram, däremot 

använder små och medelstora företag i större utsträckning optioner och aktieprogrammen har 

där minskat i förhållande till år 2013. 

Det är vanligt att incitamentsprogram erbjuds till nyckelpersoner men studien visar att 

andelen program för samtliga anställda har ökat med 8 procent sedan år 2013. Daniel Frigell, 

ansvarig för incitamentsprogram på KPMG, tolkar detta som en ökad tro på att medarbetare 

på fler nivåer i företaget uppvisar bättre resultat om de har samma mål som bolaget (KPMG 

2015). 
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras utförligt hur studien och datainsamlingen har gått till väga. Vilken 

typ av strategi och metod som har valts för undersökningen, samt validitet, reliabilitet och 

källkritik. 

 

4.1 Övergripande metodval 

När man samlar in information i ett forskningsarbete behöver man systematisera, pressa ihop 

och bearbeta materialet för att kunna besvara huvudfrågorna i undersökningen. De metoder 

som finns för att bearbeta information kan vara allt från statistiska metoder i form av siffror, 

till metoder för tolkning av textmaterial. De statistiska metoderna kallas för kvantitativa 

metoder och metoderna för att bearbeta textmaterial kallas för kvalitativa. Studien kommer att 

inrikta sig i den kvantitativa metoden (Patel & Davidson 2011).  

Vi kommer använda oss av dokumentär forskning, där man använder dokument som till 

exempel böcker, artiklar, rapporter och webbsidor som datakälla. Nackdelarna med forskning 

baserat på dokument är att det ibland kan vara svårt att avgöra källans trovärdighet samt att 

dokumentet inte alltid behöver skildra en objektiv bild av verkligheten utan bygger på 

upphovsmannens tolkning. Fördelarna med forskning baserat på dokument är att dokument i 

regel är en beständig datakälla samt att den innehåller stora mängder information (Denscombe 

2016).  

 

4.2 Datainsamling  

Sökningen efter vetenskapliga artiklar har gjorts på databaser tillgängliga på Södertörns 

Högskola, främst genom Google Scholar. Med hjälp av olika sökord kunde väsentliga artiklar 

hittas och väljas ut, följande ord har bland annat ingått: IFRS 2, share-based payments, 

disclosure requirements, stock options transparency och accounting disclosure.  

För att ta reda på hur företagen följt upplysningskraven har vi laddat ner årsredovisningar för 

de båda åren på respektive bolags hemsida. Vi har även använt oss av Retriver Business för 

de årsredovisningarna som varit svåra att få fram. 
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4.3 Genomförande av studien 

I studien ingår de 73 företag som var noterade på Large Cap år 2014, samt samma 73 företag 

år 2007, vi kommer därmed granska 146 företags årsredovisningar. Detta gör vi för att 

besvara vår problemformulering, om de börsnoterade företagen i Sverige har blivit mer 

transparenta år 2014 jämfört med år 2007, och följer upplysningskraven som anges i IFRS 2. 

 

Innan vi påbörjade granskningen av årsredovisningarna, gick vi igenom IFRS 2 

upplysningskrav punkt 44-52, och ansåg att kärnan till vår studie är punkterna 45, 47 och 51 

på grund av dess konkreta upplysningskrav. Punkterna 46, 48, 49 och 50 kopplas samman 

med närliggande punkter. Däremot har vi inte studerat punkt 52, som motiveras i 

avgränsningar.  

 

Efter det kodade vi upplysningspunkterna 45, 47 och 51 från A till I (Bilaga 2) för att 

underlätta att hitta informationen som behövdes för studien och företaget fick poäng för den 

uppfyllda punkten.  

Punkt 45 motsvarar vår kodning A - D, varav punkt B (antalet) och C (vägda genomsnittliga 

lösenpriser för aktieoptioner) även delades in i 1-7 för att kunna särskilja all information mer 

konkret. Vi tittade på alla delar i den punkten separat, det vill säga till exempel ett företag 

som endast upplyst om delar av B har fått poäng för det även om de inte upplyst något om C, 

vi har summerat varje del av punkt B och C separat efter all genomgång av 

årsredovisningarna.  

Kodningen E - G motsvarar punkt 47 i upplysningskraven, även i denna punkt finns det 

information som vi ville särskilja med siffror. Vi fann det intressant att dela upp punkt E, det 

vill säga för aktieoptioner som tilldelats under perioden, det vägda genomsnittliga verkliga 

värdet samt information om hur det verkliga värdet beräknades, inklusive 1 -11 på grund av 

att vi vill ta reda på om det är någon av punkterna som många företag tenderar att upplysa om 

och vilken det i sådant fall är.  

Slutligen punkt 51 kodades mot H och I. För att få poäng gällande den totala 

kostnaden/skulden som uppkommit i samband med aktierelaterade ersättningar, behövde det 

tydligt stå i årsredovisningen om det uppstått som kostnad eller skuld samt det totala beloppet 

kopplat till aktierelaterade ersättningar.  
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Genomgående för alla punkter har vi inte lagt någon betydelse för vart i årsredovisningen 

företaget ger information om upplysningskraven utan endast letat efter att de upplyst om det. 

Vi har i bilaga 2 redogjort mer detaljerat för vår kodning.  

 

Vi började studien med att gå genom de 146 årsredovisningarna för år 2007 och år 2014 och 

sammanställde all informationen i Excel. Det första vi undersökte var om företagen 

tillämpade IFRS för att sedan se om de hade aktierelaterade ersättningar. De företag som inte 

tillämpade IFRS gick vi inte vidare med i undersökningen. Därefter gick vi igenom de företag 

som tillämpade IFRS samt hade aktierelaterade ersättningar för att ta reda på vilken typ av 

program företaget använde sig av, optionsprogram eller aktieprogram (Bilaga 3 & 4). 

Slutligen granskade vi noggrant vilka upplysningskrav företagen redovisade i sina 

årsredovisningar och den relevanta informationen hittades oftast i företagens noter. Vi ansåg 

att företagen var transparenta om de hade angett den nödvändiga informationen om 

upplysningskravet tydligt och lättbegripligt i sina årsredovisningar.   

 

Av den samlade informationen från årsredovisningarna gjorde vi nödvändiga beräkningar för 

att få fram procenttal för de olika punkterna i upplysningskraven. Därefter avrundade vi 

resultatet till närmsta heltal, samt redogjorde för resultatet med hjälp av stapeldiagram och 

cirkeldiagram. För att till exempel kunna beräkna hur många företag som hade upplyst om 

punkt A (i vår kodning), tog vi antal företag för respektive år som hade redovisat om den 

punkten dividerat med antal företag som hade någon form av aktierelaterad ersättning för de 

respektive åren. Redovisningen av resultatet skedde i procent för att kunna ge en korrekt 

jämförelse mellan de 2 åren. Däremot hade vi istället redovisat antal företag för respektive år 

skulle det ge ett missvisande resultat. En del av punkterna har redovisats separat för att kunna 

se om det var någon skillnad av transparensen mellan aktieprogram och optionsprogram.  

 

4.4 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till att resultatet ska bli detsamma oavsett vem som utför mätningen/testet 

(Olsson & Sörensen 2011). Vi har i bakgrund och teori introducerat till ämnet samt motiverat 

till studiens inriktning, det vill säga om de börsnoterade företagen blivit mer transparenta 

sedan år 2007 och följer upplysningskraven i IFRS 2. Vi har även redogjort för studiens 

avgränsningar, beskrivit hur vi genomfört studien genom vår metod för att det överskådligt 

ska gå att följa resultat, analys och slutsats.  
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Reliabiliteten av granskningen av årsredovisningar kan diskuteras då vi kan ha misstolkat 

eller missat viss information. När tillfällen uppstått då vi varit osäkra har vi pratat med 

varandra för att säkerställa att vi tolkat informationen på rätt sätt. Vi har även utfört en 

extrakontroll av alla årsredovisningar, vilket borde minska risken för eventuella felaktigheter i 

vårt resultat. Metoderna och upplysningskraven som vi utgått ifrån borde sannolikt ge ett 

likvärdigt resultat av andra studenter. 

 

4.5 Validitet 

Man får aldrig direkt acceptera dokumentära källor, utan deras validitet behöver först 

fastställas. Detta kan man bland annat göra genom att se om dokumentet verkar vara äkta och 

inte omskrivet, att innebörden är tydlig, att innehållet är trovärdigt samt att dokumentet är 

fullständigt (Denscombe 2016).  

Vår studie påminner om NASDAX OMX tillvägagångssätt och vi kom även fram till liknande 

resultat, vilket borde reflektera sanningen relativt bra. Vi anser att upplysningskraven i IFRS 

som vi använt oss utav är en trovärdig källa samt de vetenskapliga artiklarna och andra 

webbsidor är förhållandevis pålitliga. Årsredovisningarna som har varit till stor grund för vårt 

resultat medför en viss risk då företagen själva har sammanställt informationen i de finansiella 

rapporterna, men vi anser ändå att årsredovisningarna är tillförlitliga.  

 

4.6 Källkritik 

Allt material som ska användas i en uppsats ska man ställa sig kritiskt till (Rienecker, 

Jörgensen & Hedelund 2014).  

När vi har letat efter vetenskapliga artiklar och information i webbsidor har vi försökt att 

tänka på tillförlitligheten i källan och bara tagit med de som vi ansåg som trovärdiga. Vi har 

även försökt att vara källkritiska och endast ha med de litteraturer i vår studie som vi anser 

vara sanna och tillförlitliga. I de fall där vi har varit det minsta osäkra på om källan varit 

tillförlitlig, har vi jämfört mellan olika böcker/webbsidor för att på detta sätt få informationen 

bekräftad från fler håll.  
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5 Undersökning 

I detta kapitel beskrivs sammanställningar av resultatet från studien samt en analys av 

resultatet. 

 

5.1 Undersökta företag och bortfall 

Undersökningen utgörs av de 73 företag som år 2014 var noterade på Large Cap, samt samma 

73 företag år 2007. Därmed ingick från början 146 företags årsredovisningar i 

undersökningen och av de fann vi inte två företags årsredovisningar under år 2007, vilka 

räknas som bortfall. Undersökningen behandlar endast företag som tillämpade IFRS 2 och 

hade någon form av aktierelaterad incitamentsprogram. 

 

Efter granskningen av alla årsredovisningar för år 2007 och år 2014, fann vi att endast 35 av 

73 företag hade någon form av aktierelaterad ersättning för år 2007, det vill säga 48 procent. 

Det visade sig även att antal företag som hade någon form av aktierelaterad ersättning hade 

ökat till 45 av 73 företag år 2014, vilket ger 62 procent.  

 

Diagram 1: Förekomst av aktierelaterad ersättning 

 

Sammanlagt ingick 80 av 146 företags årsredovisningar i studiens resultat, det vill säga bara 

de företag som hade någon form av aktierelaterad ersättning till sina anställda under 

respektive år. 
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Diagram 2: Undersökta företag i studien 

 

5.2 Resultat av undersökta företag 

Resultatet kommer att redovisas med hjälp av kodningen som vi har redogjort för i metoden, 

det vill säga punkt A-I som motsvarar upplysningskraven i IFRS 2, detta gjordes för att 

underlätta redovisningen.  

 

5.2.1 Optionsprogram 

Vid granskningen av årsredovisningarna fann vi att användningen av optionsprogram har 

minskat, det vill säga att år 2007 hade totalt 86 procent av de 35 undersökta företagen någon 

form av optionsprogram, medan år 2014 hade användningen minskat till 40 procent av de 45 

undersökta företagen.  

 

I diagrammet nedan presenteras alla de olika optionsprogrammen som vi fann i företagens 

årsredovisningar samt hur det har förändrats genom åren. Här kommer ett förtydligande kring 

de 4 mest tillämpade programmen. Personaloptioner var det vanligaste programmet som 50 

procent av företagen tillämpade år 2007, vilket minskade till 37 procent år 2014. Andra 

former av optionsprogram som tillämpades år 2007 var köpoptioner med 20 procent samt 

teckningsoptioner med 15 procent. Avseende år 2014 var användningen av teckningsoptioner 

27 procent och syntetiska optioner 21 procent. 
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Diagram 3: Optionsprogram 

 

5.2.2 Aktieprogram 

Vi ansåg att det var en markant ökning av användandet av aktieprogram, från 42 procent år 

2007 till 78 procent år 2014. Det vanligaste aktieprogrammet år 2007 var prestationsbaserat 

program med 59 procent, år 2014 var fortfarande de prestationsbaserade programmen i 

majoritet, med 51 procent. Diagrammet nedan redogör de olika aktieprogrammen som vi fann 

i företagens årsredovisningar samt hur det har förändrats genom de åren. I de fall det var svårt 

att hitta vilket aktieprogram företag hade, har vi benämnt de som övrigt aktieprogram. 

 

Diagram 4: Aktieprogram 
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Generellt fann vi det lite svårare att hitta information gällande upplysningskraven om 

aktieprogrammen än om optionsprogram, avseende båda åren. Vi upplevde även att det var 

mer tydlig information om vilken typ av optionsprogram bolaget hade än vilken typ av 

aktieprogram de hade. Vi uppmärksammade även att vissa företag hade flera 

incitamentsprogram under samma år, till exempel optionsprogram och aktieprogram.  

 

5.2.3 Beskrivning av aktierelaterad ersättning, A 

Vid undersökningen av vilken form av avtal om aktierelaterad ersättning, exempelvis med 

eget kapital eller kontanter, hade de flesta företagen upplyst om. Det var en klar majoritet av 

företagen som hade avtal om aktierelaterad ersättning med eget kapital under båda åren. 

Totalt för båda åren hade 58 av 80 företag upplyst om denna upplysningspunkt, varav 22 av 

de 35 undersökta företagen år 2007, vilket ger 63 procent samt 36 av 45 företag år 2014, 

vilket ger 80 procent och detta visas i diagrammet nedan. 

 

Diagram 5: Beskrivning av aktierelaterad ersättning 

 

5.2.4 Antal, B och genomsnittlig lösenpris, C 

I denna punkt upplyste de 35 företagen år 2007 till 70 procent och 61 procent av de 45 

företagen år 2014, avseende optionsprogram. Däremot när det gäller företag med 

aktieprogram redovisade 47 procent till detta upplysningskrav år 2007 samt 60 procent år 

2014. Vi anser att det var svårt att poängsätta denna del av resultatet då antal uppfyllda 

punkter skiljer sig mycket åt mellan företagen. Exempelvis hade en del företag upplyst om 

alla punkter i B och några punkter i C, medan flera företag endast upplyste om punkt B 

(bilaga 2), och i en del företag saknade både informationen om antalet optioner och vägt 

genomsnittligt lösenpris. 
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5.2.5 Beräkning av det verkliga värdet, E 

Vid studerandet av vilken optionsvärderingsmodell företagen använt fann vi att de många 

företag upplyst om den punkten, avseende båda åren. Majoriteten av företagen som använde 

någon form av värderingsmodell hade Black-Scholes, och något enstaka företag hade 

Binominala modellen. Både gällande options- och aktieprogram visade tydligt samma 

resultat, det vill säga att företagen år 2007 gav mer information än företagen år 2014.  

Diagrammet visar hur företagen, gällande optionsprogram, har upplyst om de nödvändiga 

kraven för att punkten ska vara uppfylld. Ett av företagen som upplyst bra i sin årsredovisning 

om denna punkt är Betsson AB år 2014.  Som nämns ovan beskrev företagen år 2007 mer 

information i sina rapporter, endast gällande informationen om utdelning och marknadsvillkor 

gav företagen år 2014 mer upplysningar.  Man kan även se att företagen inte hade upplyst om 

de indata som värderingen baseras på samt redogjort för grunden av bedömningen till 

marknadsmässiga villkor. 

 

Diagram 6: Verkliga värdet för optionsprogram 

 

Procentuellt var det färre företag som upplyste om denna punkt år 2014, trots att antal 

aktieprogram hade ökat. Detta kan man tydligt se i diagrammet nedan, i majoriteten av kraven 

hade företagen år 2007 presenterat mer information.  
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Diagram 7: Verkliga värdet för aktieprogram 

 

Gemensamt för båda åren angav företagen mer information om optionsprogrammen än om 

aktieprogrammen.  

 

5.2.6 Egetkapitalinstrument, F 

Vi uppmärksammade att företagen gav mer information år 2007 än år 2014, det vill säga från 

47 procent av 35 företag till 40 procent av 45 företag, gällande andra egetkapitalinstrument än 

aktieoptioner. Det skiljde sig mycket åt hur företagen upplyste om denna punkt, det var inte 

lika lätt att hitta all information som behövdes för att uppfylla kraven. En del företag hade till 

exempel ett helt kapitel om redovisning av egetkapitalreglerande program, och andra företag 

hade bara angett ytterst lite information.  
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5.2.7 Totala kostnaden, H 

Informationen som redovisades om periodens totala kostnad var generellt lätt att hitta i 

företagens årsredovisningar, för båda åren, till exempel i Volvo ABs årsredovisning år 2007 

var informationen lätt att hitta. Avseende optionsprogram hade företagen upplyst om denna 

punkt, till 57 procent av 30 program år 2007 och 72 procent av 18 program år 2014, vilket var 

en viss skillnad. Däremot hade företagen år 2007 upplyst om kostnaden för aktieprogram till 

80 procent av 15 program, och 77 procent av 35 program år 2014. Som visas i diagrammet 

nedan har företagen med aktieprogram upplyst i ungefär lika hög grad.   

 

 

Diagram 8: Totala kostnaden 

 

5.2.8 Missvisande resultat 

Under granskningen av årsredovisningar uppmärksammade vi att det var svårt att hitta 

relevant information om punkt D, G och I. Det vill säga gällande om optioner som lösts in 

regelbundet och utestående optioner, för avtal om aktierelaterad ersättning som förändrades 

under perioden och för skulder som uppstår vid aktierelaterade ersättningar, därav tar vi inte 

med de punkterna i vår analys då vi anser att resultatet blir missvisande.   

 

5.2.9 Sammanställning av resultatet 

Här kommer en sammanställning av resultatet i procent på uppfyllda upplysningskrav för 

båda åren. När det kommer till punkt A var företagen år 2014 mer transparent än företagen år 

2007. Däremot när det gällde punkt B var företagen som tillämpade optionsprogram mer 

transparenta, och för aktieprogram var företagen år 2014 mer transparent.  
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Avseende punkterna i E var företagen år 2007 mer transparent än företagen år 2014, vi har 

inte sammanställt denna del här då vi istället har redogjort för en detaljerad redovisning av 

den upplysningspunkten längre upp i resultatet. Även gällande punkt F var företagen år 2007 

lite mer transparent. Gällande punkt H var företagen år 2014 mer transparenta vid 

optionsprogram och företagen år 2007 var lite mer tydliga vid aktieprogram. 

 

Diagram 9: Sammanställning av resultat 

 

5.3 Analys 

För att gå in på studiens problemformulering, det vill säga har de börsnoterade företagen i 

Sverige blivit mer transparenta sedan år 2007 och följer kraven som IFRS 2 anger om 

upplysningar? Detta anser vi ha berört i ovan givna resultat, men det finns ett stort utrymme 

för diskussion och analys av resultatet kring transparens. 
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5.3.1 Användningen av aktierelaterad ersättning 

Resultatet visade att fler företag hade någon form av aktierelaterad ersättning år 2014 än år 

2007, skälet till detta kan kopplas till att fler företag hade börjat med att belöna sina anställda 

för att de skulle känna sig mer delaktiga, lojala och knutna till företaget. KPMG framhöll i sin 

studie från år 2015 att ökningen av andelen program de senaste åren kan vara på grund av den 

starka börsutvecklingen, de påpekade även att de stora företagen i första hand använder 

aktieprogram. 

Vårt resultat visar precis som KPMG:s studie år 2010, att aktieprogram har blivit vanligare än 

optionsprogram. KPMG betonade i sin studie att en av anledningarna till varför 

aktieprogrammen har blivit populärare än optionsprogram bland anställda är att, en option ger 

ingen garanti till den anställde att bli aktieägare i företaget. En annan anledning är att 

företagens kostnader för skatt och sociala avgifter kan minska vid aktieprogram. 

 

5.3.2 Transparent information i årsredovisningarna  

Vi anser att två punkter av upplysningskraven var mer transparenta än andra delar, genom att 

informationen var lätt att förstå och var tillräckligt detaljerad. Dessa två punkter uppfyller 

även en av IASBs kvalitativa egenskaper det vill säga begriplighet, vi förstod informationen 

som lämnades i årsredovisningarna. De två punkterna var:  

 

● Resultatet gällande beskrivningen om vilken form av avtal om aktierelaterade 

ersättningar, visade att företagen överlag har blivit noggranna med att beskriva denna del 

av upplysningskraven, men vi ser trots detta en ökning av transparensen år 2014 jämfört 

med år 2007.  

 

● Informationen om den totala kostnaden var lätt att förstå och var oftast det första av alla 

upplysningskrav som vi hittade i årsredovisningarna. Kostnadsföringen av 

personaloptioner har varit omdebatterad genom åren, och från och med 1 januari år 2005 

tvingades alla börsnoterade bolag i Sverige att föra olika incitamentsprogram som en 

kostnad i sin resultaträkning. Detta kan kopplas till teorin om tvingande isomorfism, då 

börsnoterade företag med aktierelaterad ersättning har blivit tvungna att följa IFRS 2 

samt redovisa den totala kostnaden på ett visst sätt.  
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5.3.3 Mindre transparent information i årsredovisningarna 

Vi anser att anledningen till att fler företag upplyste om antalet och genomsnittliga lösenpriser 

för aktieoptioner var på grund av att det var fler företag som tillämpade optionsprogram år 

2007, samt år 2014 var det fler företag som tillämpade aktieprogram.  

Vi menar att företagen gav mer information om de vanligaste programmen för respektive år 

och detta kan kopplas till den nyinstitutionella teorin om tvingande isomorfism, det vill säga 

att företagen är tvungna att uppfylla upplysningskraven i IFRS och normativ isomorfism då 

ekonomer och revisorer ofta har gått samma utbildning och därmed tenderar att ha liknande 

arbetssätt. 

 

Ett annat skäl till att företagen gav mer information om det vanligaste programmet kan 

kopplas till legitimitetsteorin, genom att organisationer vill uppfattas som att de arbetar inom 

de riktlinjer och normer som finns i deras bransch. Företagen försöker även se till att deras 

aktiviteter ska ses som legitima av samhället, därav menar vi att företagen vill ge lika mycket 

information som sina konkurrenter för att inte gå miste om investeringar från till exempel 

andra intressenter/investerare. 

 

Vi kunde även koppla vårt resultat till NASDAX OMX granskning från år 2011, att det i vissa 

fall var svårt att hitta information om antalet optioner och genomsnittligt lösenpris. Vi kunde 

se att denna del i årsredovisningarna skilde sig mycket åt, en del företag upplyste om nästan 

alla punkter medan en del inte gav någon information, samt flera beskrev lite om till exempel 

antalet men inget om genomsnittligt lösenpris. De företag som inte hade angett tillräckligt 

med information uppfyllde inte en av IASBs kvalitativa egenskaper, det vill säga relevans då 

företagen inte upplyst tillräckligt transparent för att investerare ska kunna ställa en prognos 

om framtida beslut.  

 

Avseende punkten om aktieoptioner som tilldelats under perioden samt information om hur 

verkliga värdet beräknades, kom vi fram till att det flesta av företagen hade upplyst om Black-

Scholes som optionsvärderingsmodell i de båda åren. Detta kan kopplas till NASDAQ OMX 

granskning från år 2008 att många företag hänvisade till Black-Scholes medan några företag 

skrev att optionerna ställts ut på marknadsmässiga villkor. 
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Vi kom även fram till samma resultat som NASDAQ OMX granskning från år 2008 avseende 

ovan punkt och andra egetkapitalinstrument som tilldelats under perioden, det vill säga att 

företagen inte upplyser tillräckligt transparent år 2007. Vår studie visade även att företagen 

blivit ännu mindre transparent år 2014 gällande dessa upplysningskrav trots att antal 

aktieprogram hade ökat. Till detta drar vi en koppling till att företagen kanske inte alltid vill 

ge transparent information till dessa två punkter då företagens upplysning om det verkliga 

värdet avgör hur stor personalkostnaden blir. Precis som skatteverket skrev är kreativiten stor 

på marknaden gällande aktierelaterad ersättning och detta kan vara ett skäl till att företagen 

inte upplyst mer om denna punkt, trots att den är viktig.  

Vi anser att företagen inte har angett tillräckligt med väsentlig och tillförlitlig information i 

sina årsredovisningar vilket går emot public interest theory samt upplysningskraven i IFRS 2 

som vill att företagen ska upplysa om nödvändig information.  

 

5.3.4 Icke transparent information i årsredovisningarna  

Efter sammanställt resultat insåg vi att större delen av företagen inte hade uppgett transparent 

information i deras finansiella rapporter, rörande tre av upplysningskraven som ingick i vår 

studie. Dessa punkter är: om optioner som lösts in regelbundet under hela perioden, för avtal 

om aktierelaterad ersättning som förändrades under perioden och skulder som uppstår vid 

aktierelaterade ersättningar.  

I tidningens Balans beskrevs år 2016 att transparens vilar på två delar, dels lätthet att förstå 

och dels underliggande ekonomi. Det var svårt att förstå och hitta informationen i 

årsredovisningarna angående de tre punkterna, vilket går emot den ena delen i transparens. 

Även gällande skulder som uppstår vid aktierelaterade ersättningar kan kopplas till den andra 

delen, det vill säga den underliggande ekonomi, även där uppnådde inte företagens finansiella 

rapporter transparens. Därav kunde vi inte ge några korrekta eller tillförlitliga analyser om 

detta resultat i studien.  
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6. Avslutning 

I detta kapitel dras några slutsatser utifrån den genomförda studien, därtill ges ett förslag till 

vidare studier.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien var att se om företagen blivit mer transparenta avseende 

upplysningskraven år 2014 än år 2007, samt hur företagens användning av 

incitamentsprogram hade förändrats för respektive år. Granskningen som NASDAQ OMX 

utförde år 2011 visade att det fanns tendenser till att den finansiella informationen och 

efterlevnaden av IFRS har förbättrats under de senaste åren, i och med detta fann vi det 

intressant att ta reda på om det skett någon förändring avseende mängden upplysningar som 

lämnats i årsredovisningarna år 2007 och år 2014.  

 

Enligt upplysningarna i IFRS 2 ska aktierelaterad ersättning värderas till verkligt värdet med 

hjälp av en optionsvärderingsmodell och detta ska sedan redovisas fördelat över 

intjänandeperioden. Upplysningarna som lämnas i årsredovisningarna ska hjälpa läsarna att 

förstå programmens karaktär och betydelse. Enligt vår undersökning har vi kommit fram till 

att många företag saknar en del av den information som krävs för att användarna skall få 

denna förståelse.  

 

Skillnaderna på vilket av åren som företagen var mer transparent skiljer sig åt beroende på 

vilket av upplysningskraven som det avsåg. Detta skulle kunna luta åt att företagen inte blivit 

mer transparenta sedan år 2007. Dock har gränsen till att företagen är mer transparent ibland 

varit så pass liten, det vill säga gällande andra egetkapitalinstrument än aktieoptioner, där 

hade företagen år 2014 blivit lite mindre transparent. Medan när det gällde vilken form av 

avtal om aktierelaterad ersättning, hade transparensen för år 2014 blivit bättre och det skiljde 

ett större procenttal mot 2007.   

Därmed drar vi slutsatsen att företagen år 2014 har blivit en aning mer transparenta sedan år 

2007, men att det beror på vilken del av upplysningskraven som det avsåg. Angående 

upplysningspunkter om vilken form av avtal om aktierelaterad ersättning och den totala 

kostnaden ser vi en liten ökning av transparens sedan år 2007, då båda har en ökning av 

resultatet till år 2014.  
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Resultatet visade att användningen av optionsprogrammen har minskat från år 2007 till år 

2014. Vi såg en markant ökning av användandet av aktieprogram, från 42 procent år 2007 till 

78 procent år 2014, även studien som KPMG utförde år 2010 visade dylikt resultat. Vår 

slutsats är därmed att företag valt att tillämpa olika former av aktieprogram då kostnader för 

skatt och sociala avgifter kan minska vid användningen av aktieprogram.  

 

Vi upplevde att det var lite svårare att hitta information gällande upplysningskraven om 

aktieprogrammen än om optionsprogram, avseende båda åren. Vi fann även att det var mer 

tydlig information om vilken typ av optionsprogram bolaget hade än vilken typ av 

aktieprogram de hade. Slutsatsen som vi kan dra avseende hur användningen av 

incitamentsprogrammen förändrats är att företagen överlag redovisat mer transparent kring 

optionsprogrammen. Ser vi över allt resultat, det vill säga både gällande options- och 

aktieprogrammen har företagen blivit lite mer transparenta om en del av 

upplysningspunkterna år 2014.   

 

Med tanke på att de svenska företagen i genomsnitt uppnår högre transparens än sina 

internationella konkurrenter, hade vi förväntat oss att företagen skulle vara mer detaljerade 

och transparenta i sina årsredovisningar. Vi anser att företagen i viss mån härmar varandra när 

det kommer till hur pass mycket information de uppger i sina årsredovisningar. De verkar inte 

vilja ge mer information än vad deras konkurrenter ger, utan ger endast den information som 

behövs för att de ska ses som legitima. 

 

6.2 Förslag till vidare studier 

Något som skulle vara intressant att bygga vidare denna studie på är att titta lite bredare på 

andra börsnoterade företag, till exempel genom att göra en liknande studie om företagen på 

Mid Cap och se om de har blivit mer transparenta avseende upplysningar i 

årsredovisningarna. Det skulle vara intressant att se vad en sådan undersökning skulle leda till 

för resultat då det tillsammans med vår studie skulle en större urvalsgrupp. Då skulle man 

kunna utgå från vår studie och analysera vårt resultat mot resultatet som uppstår vid en 

undersökning av Mid Cap. 
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Ett annat förslag är att undersöka hur det ser ut i ett annat land avseende transparens och 

uppfyllda upplysningskrav, och jämföra med Sverige. Då Sverige i genomsnitt är mer 

transparenta än andra länder kunde det vara spännande att se en jämförelse med ett annat land 

som även det anses vara transparent.  
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Bilagor 

Bilaga 1 ”Börsnoterade företag på Large Cap under år 2014”  

Denna bilaga innehåller de undersökta företag, i bokstavsordning, i studien. 

 

AAK HEXPOL AB Oriflame Holding 

ABB Holmen AB Pandox AB 

Africa Oil HUSQVARNA AB Peab AB 

Alfa Laval AB Hufvudstaden AB Ratos AB 

Assa Abloy AB ICA Gruppen AB SAAB AB 

AstraZeneca AB Industrivärden AB Sandvik 

Atlas Copco AB Indutrade AB SCA AB 

Atrium Ljungberg AB Intrum Justitia AB SEB AB 

Autoliv SDB Investor AB Securitas AB 

Axfood AB JM AB Skanska AB 

Axis AB Kinnevik AB SKF AB 

Betsson AB Latour AB SSAB AB 

Billerud Korsnäs AB Lifco AB Stora Enso AB 

Boliden AB Loomis B Sv. Handelsbanken AB 

Castellum AB Lundbergföretagen AB Swedbank AB 

Com Hem Holding AB Lundin Mi. Co. SDB Swedish Match AB 

Electrolux AB Lundin Petroleum AB Swedish Or. Bi. AB 

Elekta AB Meda AB Tele2 AB 

EnQuest PLC Melker Schörling AB TeliaSonera AB 

Ericsson AB Millicom Int. cellular SDB Tieto Sweden AB 

Fabege AB Modern Times group AB Trelleborg AB 

Balder AB NCC AB Wallenstam AB 

Getinge AB NIBE Industrier AB Volvo AB 



 VI 

Hennes & Mauritz AB Nobia  

Hexagon AB Nordea Bank  

 

 

Bilaga 2 ”Kodning av upplysningskraven för analys av årsredovisningar” 

Denna bilaga innehåller utdrag från berörda punkter i IFRS 2, det vill säga punkt 44-52. Vi 

kodade upplysningspunkterna 45, 47 och 51 från A till I för att underlätta att hitta 

informationen som behövdes för studien. Punkterna 46, 48, 49 och 50 kopplas samman med 

närliggande punkter. 

 

Punkt A. En beskrivning om varje form av avtal om aktierelaterade ersättningar, till exempel 

intjäningskrav, längsta löptid för tilldelade optioner samt regleringsmetod, exempelvis med 

eget kapital eller kontanter. 

 

Punkt B & C. Antalet (B) och vägda genomsnittliga lösenpriser (C) för var aktieoptioner 

1. utestående vid periodens början 

2. tilldelade under perioden 

3. förverkade under perioden 

4. inlösta under perioden 

5. förfallna under perioden 

6. utestående vid periodens slut 

7. inlösningsbara vid periodens slut 

 

Punkt D. Om optionerna lösts in regelbundet under hela perioden, kan företaget lämna 

upplysningar om den vägda genomsnittliga aktiekursen. 

För aktieoptioner som är utestående ska optionerna delas in i lämpliga intervall så det går 

bättre att bedöma hur många aktier som kan emitteras, tidpunkten för emissionen samt 

kontantbeloppet som kan erhållas när optionerna löses in. 
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Punkt E. För aktieoptioner som tilldelats under perioden, det vägda genomsnittliga verkliga 

värdet för optionerna samt information om hur verkliga värdet beräknades, inklusive 

1. vilken optionsvärderingsmodell som använts samt indata i modellen 

2. inklusive lösenpris 

3. optionens löptid 

4. förväntad utdelning 

5. vägd genomsnittlig aktiekurs 

6. förväntad volatilitet 

7. riskfri ränta 

8. vilken metod som använts 

9. vilka antaganden som gjorts i syfte att beakta effekterna av förväntad tidig inlösen 

10. hur den förväntade volatiliteten fastställdes, inklusive en förklaring av i vilken 

utsträckning den förväntade volatiliteten baserades på tidigare volatilitet. 

11. på vilket sätt eventuella andra inslag i optionstilldelningen beaktades i beräkningen av det 

verkliga värdet, som till exempel marknadsvillkor. 

 

Punkt F. För andra egetkapitalinstrument (än aktieoptioner) som tilldelats under perioden, det 

vid värderingstidpunkten vägda genomsnittliga verkliga värdet för dessa 

egetkapitalinstrument, antalet egetkapitalinstrument samt information om hur detta verkliga 

värde beräknats, inklusive 

1. hur det verkliga värdet fastställdes, om det inte beräknades på ett observerbart 

marknadspris 

2. på vilket sätt förväntad utdelning togs hänsyn till vid beräkning av det verkliga värdet 

3. hur andra inslag i egetkapitalinstrumenten beaktades i beräkningen av det verkliga värdet 

 

Punkt G. För avtal om aktierelaterad ersättning som förändrades under perioden 

1. en förklaring av dessa förändringar 

2. det tilldelade verkliga värdet 

3. information om hur det tillkommande verkliga värdet beräknades, i överensstämmelse 

med kraven som anges i de två ovan huvudpunkterna (om företaget frångår detta, ska det 

lämna upplysning och förklara orsaken till detta). 
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Punkt H. Den totala kostnaden som redovisats för perioden, där tjänsterna/varorna som 

uppkommit i samband med aktierelaterade ersättningar inte uppfyller kraven för att redovisas 

som tillgångar och därmed direkt redovisas som kostnad, samt en upplysning om den del av 

kostnaden som uppstått vid transaktioner, som redovisats som aktierelaterade ersättningar 

som justeras med egetkapitalinstrument 

 

Punkt I. För skulder som uppstår vid aktierelaterade ersättningar 

1. det totala redovisade värdet vid periodens slut 

2. det totala realvärdet vid periodens slut för skulder för vilka motpartens rätt, till ersättning 

i kontanter eller andra tillgångar hade intjänats (till exempel intjänad syntetisk option). 

 

Bilaga 3 ”Företagens aktie-/optionsprogram år 2007” 

I denna bilaga visas resultatet från undersökningen om vilka aktie- och optionsprogram 

företagen hade under år 2007. 

 

FÖRETAG AKTIEPROGRAM OPTIONSPROGRAM 

AstraZeneca AB Prestationsbaserat program  

Atlas Copco AB  Personaloption 

Atrium Ljungberg AB  Köpoption 

Billerud AB Prestationsbaserat program, 

Matchningsprogram 

 

Electrolux AB Prestationsbaserat program Personaloption 

Elekta AB  Personaloption 

Ericsson AB Matchningsprogram Teckningsoption 

Getinge AB  Köpoption 

Hexagon AB  Teckningsoption 

Husqvarna AB Prestationsbaserat program, 

Matchningsprogram 

Personaloption 

ICA Gruppen AB Prestationsbaserat program Köpoption 

Indutrade AB  Köpoption 



 IX 

Intrum Justitia AB  Personaloption 

Investor AB Matchningsprogram, 

Prestationsbaserat program 

Personaloption 

JM AB Prestationsbaserat program Personalkonvertibler 

Lundin Petroleum AB  Teckningsoption 

Meda AB  Syntetisk option, 

Personaloption 

Millicom Int. Ce. SDB  Övrigt optionsprogram 

Modern Ti. Gr. AB  Teckningsoption, 

Personaloption 

Nobia  Personaloption 

Oriflame Holding Prestationsbaserat program  

Ratos AB  Syntetisk option, 

Köpoption 

SAAB AB Aktiesparprogram  

Sandvik  Personaloption 

SCA AB  Personaloption 

SEB AB Prestationsbaserat program Personaloption 

Skanska AB Övrigt aktieprogram  

SKF AB  Personaloption 

Stora Enso AB  Syntetisk option 

Swedish Match AB  Köpoption 

Swedish Or. Bi. AB  Teckningsoption 

Tele2 AB  Personaloption 

Tieto Enator AB Prestationsbaserat program Personaloption 

Trelleborg AB Övrigt aktieprogram  

Volvo AB Övrigt aktieprogram Personaloption 
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Bilaga 4 ”Företagens aktie-/optionsprogram år 2014” 

I denna bilaga visas resultatet från undersökningen om vilka aktie- och optionsprogram 

företagen hade under år 2014. 

 

FÖRETAG AKTIEPROGRAM OPTIONSPROGRAM 

Africa Oil  Personaloption 

Assa Abloy AB Aktiesparprogram  

AstraZeneca AB Övrigt aktieprogram  

Atlas Copco AB  

Syntetisk option, 

Personaloption 

Betsson AB  Teckningsoption 

Billerud Korsnäs AB Övrigt aktieprogram  

Castellum AB Övrigt aktieprogram  

Com Hem Holding 

AB  Teckningsoption 

Electrolux AB Prestationsbaserat program  

Elekta AB Prestationsbaserat program  

EnQuest PLC Prestationsbaserat program  

Ericsson AB Matchningsprogram  

Hexagon AB  Teckningsoption 

Husqvarna AB 

Matchningsprogram, 

Prestationsbaserat program  

Industrivärden AB 

Aktiesparprogram, 

Matchningsprogram  

Indutrade AB  Teckningsoption 

Investor AB 

Matchningsprogram, 

Prestationsbaserat program, Övrigt 

aktieprogram Personaloption 

JM AB  Personalkonvertibler 

Kinnevik AB Prestationsbaserat program  

Loomis B  Teckningsoption 

Lundin Mi. Prestationsbaserat program  



 XI 

corporation SDB 

Lundin Petroleum Ab Prestationsbaserat program Syntetisk option 

Meda AB Prestationsbaserat program  

Millicom Int. cellular 

SDB Prestationsbaserat program Övrigt optionsprogram 

Modern Times group 

AB Prestationsbaserat program Personaloption 

NCC AB Prestationsbaserat program  

Nobia 

Prestationsbaserat program, 

Matchningsprogram Personaloption 

Nordea Bank 

Prestationsbaserat program, 

Matchningsprogram  

Oriflame Holding Övrigt aktieprogram  

Ratos AB  Köpoption 

SAAB AB Prestationsbaserat program  

Sandvik 

Matchningsprogram, 

Aktiesparprogram Personaloption 

SEB AB 

Prestationsbaserat program, 

Matchningsprogram  

Securitas AB Övrigt aktieprogram  

Skanska AB 

Prestationsbaserat program, 

Matchningsprogram  

SKF AB Prestationsbaserat program  

Stora Enso AB Prestationsbaserat program Syntetisk option 

Swedbank AB Prestationsbaserat program  

Swedish Match AB Övrigt aktieprogram  

Swedish Or. Bi. AB Övrigt aktieprogram  

Tele2 AB Prestationsbaserat program  

TeliaSonera AB Prestationsbaserat program  

Tieto Sweden AB Prestationsbaserat program Personaloption 

Wallenstam AB  Syntetisk option 

Volvo AB Övrigt aktieprogram  

 


