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Sammanfattning 
 
Från och med den första januari 2005 ska svenska företag följa en ny internationell 
redovisningslagstiftning, IFRS/IAS, och därmed även IFRS 2, som reglerar hur företagen ska 
behandla aktierelaterade ersättningar i sin redovisning. Denna standard kräver att företagen 
ska ta upp dessa ersättningar som en kostnad i resultaträkningen till dess verkliga värde och 
med en direkt effekt på eget kapital. 
 
Ekonomiskt deltagande kan exempelvis ske i form av vinstutdelning, bonus eller tilldelning 
av aktier. Aktiebaserade incitamentsprogram är en relativt ny ersättningsform där det 
ekonomiska deltagandet är särskilt stort, eftersom ersättningsnivån direkt avspeglas i 
aktiekursens utveckling. Motivet för dessa ersättningsformer är i ett bredare perspektiv att 
förena företagets, arbetstagarnas och aktieägarnas intressen i ett trepartsförhållande, och i ett 
snävare att attrahera, behålla och motivera personalen, ofta placerad i ledningsposition. 
Studien syftar till att jämföra etablerade redovisningsprinciper med standarden IFRS 2, och att 
kartlägga de beskattnings- och värderingseffekter som införandet av standarden resulterat i. 
Metodvalet för studien är fallstudier, tre företag har varit föremål för vår undersökning. De 
redovisningsprinciper som omfattas är Matchningsprincipen, Verkligt värde, resultatmåttet (i 
form av Kongruensprincipen, Comprehensive income och alternativa resultatmått) samt 
Rättvisande bild. Tidigare forskning visar vilka effekter IFRS i allmänhet har haft på 
företagens redovisning och resultat. Däremot finns det färre undersökningar om vilken effekt 
IFRS 2 har fått på företagens program.  
 
I vår studie ser vi att effekten av IFRS 2 på företagens optionsprogram är relativt liten, och att 
förändringar i företagens användande av optionsprogram knappast är att vänta. Företagens 
resultaträkning har belastats av ytterliggare en kostnad, vilket även i viss grad har påverkat det 
egna kapitalet. Detta i sin tur betyder att företagen redovisar ett lägre resultat, men trots det är 
avsteg från IFRS 2 svåra att motivera. Osäkerheten i värderingen av kostnaden för 
programmen bekymrar inte företagen, och resultatmåttet i dess nuvarande form förefaller 
ohotat.  
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Förkortningar  
 
ARC - Accounting Regulatory Committee 
 
B & S - Black-Scholes optionsvärderingsmodell 
 
EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group 
 
FAR – Föreningen för revisionsbyråbranchen 
 
FASB – Financial Accounting Standards Board 
 
NGM – New Growth Market 
 
IAS – International Accounting Standards 
 
IASB – International Accounting Standards Board 
 
IFRS – International Financial Reporting Standards 
 
IFRS 2 – International Financial Reporting Standard nr 2 
 
OCI – Other Comprehensive Income 
 
ORR – Orealiserade resultat 
 
RFR – Realiserade förvaltningsresultat från innevarande period 
 
ROV – Resultat från operativ verksamhet 
 
RR – Redovisningsrådets Rekommendationer 
 
 



Begreppsförteckning 
 
Black-Scholes – Optionsvärderingsmodell 
 
Comprehensive income – Omfattande inkomst, nettoinkomsten plus utelämnade 
transaktioner (OCI) 
 
Earnings per share – Vinst per aktie.  
 
Grant date – Det datum då en anställd tilldelas en förmån.1 
 
Hedging – Köp av ett värdepapper och försäljning av ett annat för riskreduktion. Perfekt 
hedging leder till en riskfri portfölj2.  
 
Hävstångseffekt – Att använda exempelvis warranter och optioner för att öka utväxlingen, 
dvs. ge högre avkastning. ”Hävstång” innebär att om aktien A går upp 4 %. så tjänar du som 
äger aktie A 4 %, medan du, om du har en warrant i företaget med en hävstång på 3, får en 
uppgång på 12 %. 
 
”In the money” – Om marknadspriset på de underliggande aktierna överstiger lösenpriset är 
det lönsamt att lösa in optionen, optionen är då ”in the money” 
 
Löptid – Den tid som löper från det att optionen ställs ut till optionens förfallodag.  
 
Lösendag – Optionens förfallodag 
 
Lösenpris – Det pris som optionsinnehavaren ska betala om optionen utnyttjas.  
 
Optionsinnehavare – Optionsinnehavaren har en rättighet, men inte en skyldighet att köpa 
aktier till ett visst pris.  
 
Optionspremie – Det pris som betalas för en option.  
 
Optionsutställare – Motparten till innehavaren kallas utställare och denne är skyldig att vid 
anfordran fullgöra sin del av avtalet, exempelvis vid en utställd köpoption sälja det 
förutbestämda antalet aktier till innehavaren till det förutbestämda priset.  
 
”Out of the money” – Om lösenpriset ligger över marknadspriset på de underliggande 
aktierna är det inte lönsamt att lösa in optionerna och de är således ”out of the money”3. 
 
Personaloption – Option som ger en anställd rätt att förvärva värdepapper någon gång i 
framtiden4. 
 
Riskfri ränta – Räntan på en tremånaders statsskuldväxel. 
 

                                                 
1 http://www.investorwords.com/5593/grant_date.html (2005-12-13) 
2 Brealy, A. et al (2000) ”Principles of corporate finance” s. 1066 
3 Hansson, E (2001). Optionsprogram för anställda - En studie av svenska börsbolag.  s. 22 samt 
Hull, J.C. (2003) “Options, Futures, and other Derivatives” s. 153 samt 
Ljungström, F. et al (1988) “Optioner” s. 40 
4 http://www.finansportalen.se/finanslexiconh.htm (2005-11-23) 



Swapavtal – Två parter lånar till varandra i olika valutor, räntor eller dylikt, den ena parten 
till en fast kurs och den andra till en rörlig.5 
 
"The all inclusive approach” – Alla transaktioner tas över resultaträkningen6. 
 
Total shareholders return – Den totala avkastningen till aktieägarna. 
 
Verkligt värde –Det värde till vilket en tillgång kan utbytas eller en skuld lösas mellan två 
kunniga och villiga parter på armlängds avstånd7. 
 
Vesting period – Tiden innan aktier ägs ovillkorligt av den anställda i 
incitamentsprogrammet8. 
 
Volatiliteten – Graden av ett Instruments prisrörlighet 

 
Värdepapper –En handling som ger innehavaren en rättighet som oftast kan omvandlas i 
pengar, exempelvis aktier, optioner och obligationer.  
 
 

                                                 
5 Brealy, A. et al (2000) ”Principles of corporate finance” s. 1072 
6 Moore, P. M et al (2003) “Cumulative effect of a change in accounting principle: remove it from the income 
statement”  s.52 
7 Cederberg, O et al (2005) "IFRS för styrelseledamöter", s.8 
8 http://www.investorwords.com/5247/vesting_period.html (2005-12-13) 
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1. Inledning 
  
______________________________________________________________________ 
 
Som ämne för vår studie fastnade vi för IFRS i allmänhet och övergången till IFRS 2 i 
synnerhet. Vi tyckte båda att det lät spännande, aktuellt och intressant att veta mer om. 
Idén fick vi först när vi sonderade terrängen på de stora revisionsbyråernas hemsidor, 
och KPMGs uppslag kring IFRS 2 blev efter bearbetning och omformulering vårt 
studieämne.  
______________________________________________________________________ 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Det har sedan länge debatterats hur företag ska upprätta sin redovisning, detta med 
ursprung i etablerade redovisningsprinciper. Optionsprogram är vanligt förekommande 
bland företag: För tio år sedan fanns det ett femtiotal – i en studie från år 2001 skriver 
Rolf Rundfelt att av de 30 största företagen som var börsnoterade i Sverige 1999 hade 
80 % erbjudanden om optioner till sina anställda 9 , och idag finns det cirka 700 
incitamentsprogram i svenska börsbolag. Optionsprogrammen har på senare år 
diskuterats: de är kontroversiella och oenighet råder om hur de ska redovisas. De 
förekommer även i debatten kring income measurement och comprehensive income 
(fritt översatt inkomstmätning respektive inkomstomfattning), eftersom oenigheten 
enligt ovan rör huruvida programmen ska tas upp i vissa inkomstmått och i så fall vid 
vilken tidpunkt. Kritiken mot företagen angående redovisningen av optionsprogrammen 
har varit hård, och grundad på att företagen skaffar en resurs utan att ha en kostnad 
under tiden. Den eventuella kostnaden tas istället vid programmets utgång flera år 
senare vilket inte anses bidra till den rättvisande bild som ska eftersträvas. 
 
Dessa förhållanden har man nu velat förändra genom en ny redovisningsstandard, 
IFRS 2. Enligt EU:s IAS-förordning ska alla europeiska företag som har aktier eller 
skuldebrev noterade på en reglerad marknad upprätta sin koncernredovisning enligt 
internationella redovisningsstandarder, IAS/IFRS. Dessa standarder ges ut av IASB 10 
som sköter standardsättningen för länder i Europa. I Sverige är Aktietorget, NGM och 
Stockholmsbörsen berörda eftersom de klassificeras som reglerade marknader. IFRS 2 
reglerar hur aktierelaterade ersättningar ska hanteras i balans- respektive 
resultaträkningen, och ersätter tidigare regelverk (IAS 19 och RR 29) som endast 
reglerade upplysnings- samt specifikationskravet. Skillnaden mellan upplysningar om 
optionsprogrammen i en not i årsredovisningen och i resultaträkning skulle kunna sägas 
vara obefintlig, förutsatt att redogörelsen är utförlig och användaren av informationen 
kunnig och insatt. Användaren skulle då själv kunna göra justeringar eller ta hänsyn till 
programmets påverkan vid olika utfall, fluktuationer i aktiekurser etc. Detta har dock 
inte fungerat, och IASB har därför tvingat företagen att kostnadsföra programmen 
allteftersom resurserna förbrukas. Motivet bakom kostnadsförandet av dessa poster är 
att ge en optimalt rättvisande bild, i synnerhet ur användarens perspektiv.11 

                                                 
9 Rundfelt, R (2001), ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 2000”  s.28 
10 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Bakgrund, 2005-09-30 
11 Lundmark, B et al (1999) ”IASC och IAS- en introduktion” s. 63 
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Förhållandet mellan Redovisningsrådet och IASB 
Källa :  http://www.redovisningsradet.se/redovis.html, 2005-12-13 

 
 
Det sammanlagda värdet på optionsprogrammen i svenska börsföretag uppskattades i 
januari 2003 cirka 40 miljarder12. Om den genomsnittliga löptiden för dessa program 
vore tre år skulle kostnaden uppgå till 13,3 miljarder kronor, vilket hade sänkt 
börsbolagens samlade vinster med 12 procent 2002 och 6 procent 199913. Att dessa 
kostnader tidigare inte slagit på resultaten kan enligt vårt förmenande anses vara 
missvisande. Förmedlandet av en rättvisande bild och transparens är viktiga faktorer i 
strävan efter finansiärernas förtroende– finns transparensen kan de själva bedöma om 
det finns anledning till oro eller ej.14  
 
IFRS 2 publicerades i februari 2004 och ska tillämpas på rapporter som upprättas från 
och med den 1 januari 2005, men gäller endast aktierelaterade ersättningar som är 
utgivna efter den 7 november 200215. EFRAG är den tekniska kommitté som assisterar 
ARC när de utvärderar de standards som EU-kommissionen beslutar om. EFRAG kom i 
sin utvärdering från 2004 fram till att möjligheten till jämförelser av personalkostnader 
blir begränsad utan kostnadsföringen av aktierelaterade ersättningar16. (För överblick av 
förhållandet mellan ARC och EFRAG, se bilaga 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Nordic Investor Services (2003) ”Ersättningssystem i svenska börsbolag- en rapport som underlag till 
förtroendekommisionen” s. 8  
13 Isacson I, et al (2004)”Optionerna ska synas” s.1 
14 Kokko, A (1997) ”Asienkrisen: många likheter med den svenska krisen” s. 89 
 http://www.ne.su.se/ed/pdf/27-2-ak.pdf (2005-10-13) 
15 IASB (2005-02-19). ”International Financial Reporting Standard 2” s. 19 p. 58 
16 http://europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/docs/ias/efrag/efrag-2004-04-endorsement-
letter_en.pdf s. 2. (2005-09-29) 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Inom redovisning används olika principer för att reglera hur de transaktioner som 
genomförs ska redovisas. I vår uppsats aktualiseras fyra centrala punkter inom 
redovisning, nämligen matchningsprincipen, värdering, kongruensprincipen och 
begreppet rättvisande bild. Matchningsprincipen innebär att kostnader ska matchas med 
de intäkter de genererar. Värdering ska ske till anskaffningskostnad och på 
transaktionsbasis. Enligt kongruensprincipen ska alla resultatförändringar tas över 
resultaträkningen. Problemet med detta ligger i att man måste göra en bedömning om 
vad som ska innefattas i resultatet. Resultatbegreppet som sådant finns i många 
varianter och vilket som är det riktiga beror på många faktorer. Det finns två 
huvudsynsätt; antingen tas allt med över resultaträkningen (the all inclusive approach) 
enligt kongruensprincipen, eller också tillåter man att vissa transaktioner utelämnas. Det 
som då utelämnas ska fångas upp i Comprehensive income, det vill säga 
nettoinkomsten plus de utelämnade transaktionerna, vilka kallas Other Comprehensive 
Income (OCI). En av huvudanledningarna till att utelämna en transaktion är att den inte 
anses påverka användarens bedömning av företagets framtida kassaflöden. 17  Vad 
rättvisande bild innebär finns inte klart definierat och det kan sägas vara en mer 
övergripande och subjektiv princip och än de tre tidigare. Begreppet kommer från 
engelskans ”true and fair view” och betyder alltså att redovisningen ska vara både sann 
och rättvisande. Den dubbla betydelsen är viktig, för det räcker inte med bara en sann 
bild för att undvika ett vilseledande18. Dessa principer har en bred utformning, vilket 
leder till att de inte detaljstyr redovisningen på samma sätt som sker i exempelvis USA, 
där regelverket är med detaljerat och utrymme för tolkningar mindre. 
 
En konsekvens av ett vidare tolkningsutrymme är att vid vissa bedömningar kan fler 
olika tolkningar motiveras, vilket optionsprogrammens redovisning är ett exempel på. 
Med principernas breda utformning kan företag göra bedömningar som rättfärdigar 
olika värderingar och olika tidpunkter för kostnadsföring av samma optionsprogram. 
Enligt IFRS 2 ska optionsprogrammen kostnadsföras och värderas till verkligt värde19 
vilket förmodas leda till lägre redovisade resultat. Förmodan stärks av bland annat av en 
undersökning på de mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen våren 2003. Den 
undersökningen visar att deras redovisade resultat för räkenskapsåret 2002 skulle 
påverkas i negativ riktning med i genomsnitt 1,5 % vid en redovisning enligt IFRS 220. 
En av de saker som företag med optionsprogram främst vill undvika är kostnader i 
resultaträkningen21. En eventuell konsekvens av detta kan vara att utformningen av 
framtida program kommer förändras i syfte att undvika negativa resultateffekter, det vill 
säga programmen kan komma att utformas på ett för företagen mer gynnsamt sätt. Den 
enligt Lee allmänt accepterade uppfattningen av ett behov av konservatism och 
kontinuitet hos redovisare22 gynnas inte om företagen välkomnar den nya standarden 
genom att anpassa utformning av optionsprogrammen. 
 
 

                                                 
17 Moore, P.M et al (2003) “Cumulative effect of a change in accounting principle: remove it from the 
income statement”  s.52-53 
18 Artsberg, K (2003) ”Redovisningsteori  -policy och -praxis” s.156  
19 Ernst & Young (2004). Guide till IFRS 2. s.3 
20 Bergström, J et al (2004), Kostnadsföring av optionsprogram: Vad kan de resultatmässiga 
konsekvenserna bli? s. 4 
21 Rundfelt, R (2001), ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 2000” s. 31 
22 Lee, T.A (1974)”Income and value measurement: theory and practice” s.55  
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1.3 Syfte 
 
Studien syftar till att jämföra etablerade redovisningsprinciper med standarden IFRS 2, 
och att kartlägga de beskattnings- och värderingseffekter som införandet av standarden 
resulterat i på tre olika företag. 
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2. Metod 
______________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel redogör vi för den metod som ligger till grund för undersökningen. Här 
behandlas forskningsansats, fallstudie samt datainsamlingsmetod. Avslutningsvis 
resonerar vi under rubriken Metodproblem kring studiens trovärdighet. 
______________________________________________________________________ 
 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Vetenskaplig kunskap framställs när teori och empiri relateras till varandra. För detta 
finns det två grundläggande metoder inom vetenskapen, deduktiv respektive induktiv 
metod. Den deduktiva metoden utgår från teorin och jämför denna med empirin och det 
är den metoden vi använt oss av. Vi har utgått från gällande regelverk, tidigare 
forskning och praxis, vetenskapliga artiklar, årsredovisningar samt de intervjuade 
företagens agerande och inställningar. På grundval av detta material har vi sedan dragit 
slutsatser om vilka aspekter som kan anses viktiga vid utformningen av optionsprogram.  
 
Undersökningen av företagens inställningar är av kvalitativ natur i den meningen att vi 
har använt oss av intervjuer för att få reda på varför det förhåller sig på ett visst sätt. 
Huvudorsaken bakom våra val ligger i svårigheten för respondenterna på företagen att 
förklara hur deras program fungerar. De tilltänkta effekterna av optionsprogram är ofta 
av kvalitativ karaktär, det viktigaste motivet har sagts vara ökat engagemang bland 
anställda23 – något som är svårt både att identifiera och bedöma värdet av24. Om vi hade 
valt att göra en enkätundersökning tror vi att vi hade fått stora svårigheter med att skapa 
tydliga och uttömmande svarsalternativ, och vi hade missat möjligheten som intervjuer 
ger att ställa följdfrågor, så att personen ifråga kan förklara mer ingående och 
uttömmande.  
 
Vi fokuserar på olika optionsprograms utformning och har inte haft för avsikt att 
detaljgranska innehållet i programmen i form av absoluta tal. Vi har inte heller haft 
ambitionen att undersöka och analysera eventuella resultateffekter eller andra 
finansiella data, utan har dragit slutsatser på basis av de primärdata som de genomförda 
intervjuerna genererat. Dessa slutsatser är givetvis inte helt objektiva då de grundar sig 
på vår förståelse av intervjurespondenternas svar, men vi har haft som mål att hålla 
objektiviteten på så hög nivå som möjligt. Vi har i mesta möjliga mån försökt undvika 
övertolkningar genom att ställa följdfrågor ad hoc när vi fick vad vi uppfattade som 
otydliga och/eller svävande svar. Objektiviteten verkar motsägelsefullt nog ha blivit 
högre då vi ställde impulsiva följdfrågor baserade på vår (o)förståelse. Alternativet att 
nöja oss med sådana svar och försöka tolka dem efter bästa förmåga i senare analys 
anser vi skulle ha blivit betydligt mer subjektivt och förmodligen givit ett resultat och 
en slutsats där såväl validitet som reliabilitet skulle kunna ifrågasättas kraftigare än 
annars. Förfarandet skulle även begränsa vår möjlighet att dra generella slutsatser ur vår 
analys, eftersom dessa så skulle bygga på fler subjektiva tolkningar i materialet. 
 

                                                 
23 Hansson, E (2001) ”Optionsprogram för anställda - En studie av svenska börsbolag” s. 37 
24 Hansson, E et al (2002) ”Effekterna av optionsprogram- gagnar de ägarna”? s.1  
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2.2 Fallstudie 
 
Tillvägagångssättet, fallstudier, lämpar sig bra då vi vill genomföra en kvalitativ studie 
och resultatet kan inte uttryckas i kvantitativa termer25. Det har höjts kritiska röster mot 
detta tillvägagångssätt, och i vår roll som forskare har vi också ibland tvivlat på om det 
verkligen är en fallstudie som vi genomfört. Borde den kanske kallas intervjustudie? 
Men efter att ha studerat stora mängder litteratur kring fallstudier under uppsatsens 
framväxt, har vi blivit övertygande om fallstudiens relevans för vår undersökning.  
 
På sätt och vis är alla studier fallstudier i den meningen att det alltid är någon del av 
datainsamlingen som är inhämtad och/eller analyserad med denna undersökningsform. 
Den största skillnaden mellan fallstudier och andra undersökningar är det antal fall som 
behandlas. Den dimensionen, det vill säga det antal fall som forskaren har för avsikt att 
undersöka, anses som väldigt viktig inom fallstudier. En annan viktig dimension är hur 
mycket detaljerad information som forskaren kan samla in från varje fall. 
Resonemanget leder till den naturliga slutsatsen att ju färre fall som studeras desto mer 
information finns det möjlighet att samla in. Vanligtvis undersöker man inom 
forskningen med detta tillvägagångssätt alltså ett fåtal fall men på en relativt djup nivå. 
I vår studie har tre fallföretag valts ut för att ge oss möjlighet att samla information på 
en djupare nivå. 26 
 

”Vanligtvis är fallstudier en metod att föredra när frågor som ”hur” och ”varför” 
ska besvaras, när undersökningspersonen har begränsad kontroll över vad som 
händer, och när fokus ligger på en nutidsföreteelse i dess konkreta 
sammanhang.”27 (Egen översättning, original återfinns i bilaga 3) 

  
När frågor som ”hur” och ”varför” ska besvaras är fallstudien alltså en lämplig metod. 
Sådana förklarande fallstudier kan kompletteras med två andra typer; undersökande 
samt beskrivande. Oavsett typ av fallstudie måste forskaren anpassa 
undersökningsdesignen och utformningen av sina studier för att kunna bemöta den 
kritik som riktas mot metoden.28  
 
En fallstudie kan beskrivas som en empirisk undersökning där ett fenomen undersöks i 
sin faktiska kontext.29. Med hjälp av en fallstudie vill vi alltså fånga ett sammanhang, 
ett förlopp, det vill säga hur den redovisningsmässiga övergången från RR 29 till 
IFRS 2 påverkat företagen. Vi vill besvara frågan vilka effekter på optionsprogram som 
övergången fått. Vi tillämpar fallstudier eftersom vi vill förstå fenomenet mer på djupet, 
klargöra gränserna samt förtydliga dess sammanhang30.  
 
Beroende på graden av medverkan finns det tre olika nivåer av fallstudier, ”apt 
illustrations”, ”social situations” och ”case studies”. Nivån ”apt illustrations” innebär att 
den som studerar fenomenet, studerar en specifik händelse. Den andra nivån, ”social 
situations”, är mer komplex, nämligen en sammanställning av händelser inom en viss 
tidsbegränsad period som forskaren kan tolka/analysera som sammanhängande med 
varandra. En forskare som använder sig av denna fallstudienivå studerar exempelvis hur 

                                                 
25 Gustavsson, B (2004) ”Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen” s. 117 
26 Gomm R et al (2000) “Case study method” s.2-3 
27 Yin, R.K (2003) “Case study research-Design and method”  s.1 
28 Ibid  s.1 
29 Gomm R et al (2000) “Case study method” s.270  
30 Lundahl, U. et al (1992) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” s. 187 



 

 7

olika grupper beter sig i olika sociala sammanhang/situationer. Den sista nivån, ”case 
studies”, brukar kallas för den förlängda fallstudien. Denna nivå är en vidareutveckling 
av den grundläggande fallstudien och innebär att en sekvens av händelser med samma 
aktörer studeras under en relativt lång tid. Forskaren kan här dra slutsatser hur olika 
processer hör ihop över en längre tid.31  
 
Med ovanstående resonemang i fokus anser vi att det är motiverat med fallstudier som 
tillvägagångssätt. Applicerar vi uppdelningen enligt ovan på vår undersökning, har vi 
använt oss av nivån ”apt illustrations”, eftersom vi studerar ett specifikt fenomen, 
aktierelaterade ersättningar, och hur dessa påverkats av en specifik händelse, det vill 
säga införandet av redovisningsstandarden IFRS 2.  
 
Inom fallstudier nämns tre variabler som påverkar resultatets generaliserbarhet: det som 
är, det som bör bli och det som kan bli. För att studera det som är lämpar sig ”multi-
site” studier, medan för studier som rör det som bör bli är en designad undersökning 
som passar in i framtida trender och förhållanden bättre lämpad. För att studera det som 
kan bli krävs en situation där vi kan förvänta oss ett visst utfall, på ”a priori” basis, och 
därefter studeras vad det faktiska utfallet blir.32 
 

2.2.1 Olika moment inom fallstudieforskningen  
 
                    
 
           

  

            
            
 
             
            

 
Källa: Egen figur – Klargörande av nedanstående resonemang 
 
Fallstudieforskning omfattar fem olika moment. 33   
 
Planering (moment 1) av fallstudiebaserad forskning syftar till att få en överblick över 
forskningsprojektet. En bedömning av vad, hur, och när saker och ting ska göras måste 
genomföras. Vi definierade problemet utifrån vad vi ansåg vara relevant och intressant. 
Vi problematiserade vår frågeställning, vilket leder till att uppsatsen domineras av ett 
lösningsorienterat arbetssätt. De olika planeringsfaserna går i hög grad in i varandra 
men kan ge upphov till olika perspektiv för forskning. Utifrån dessa resonemang la vi 
en tidsplan för uppsatsen som inbegrep de oppositionsseminarier som skulle 
genomföras under uppsatsarbetet.  
 
Vi måste också planera hur vi skulle få tillgång till vår empiriska information, det vill 
säga den access (moment 2) vi kunde få till verkligheten. För detta val ville vi skaffa oss 
en överblick över vilka datainsamlingsmetoder som vi kunde använda och vilka 
metoder som kunde hjälpa oss uppnå syftet med uppsatsen. Viktiga frågor när 
                                                 
31 Gomm R et al (2000) “Case study method” s.170-171 
32 Ibid s.93 
33 Gustavsson, B (2003) ”Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen” s. 120 

Planering (moment1)  Access (moment2)  Teori relateras till empiri (moment3)

Kvalitet (moment4) Resultatkommunikation (moment5) 
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fallstudiebaserad forskning används är hur många samt vilka fall som ska ingå i 
forskningsprojektet. 34 Vi har byggt vår fallstudie kring tre fallföretag och valet av dessa 
behandlas under punkt 2.2.2 Urval.  Övriga data har utgjorts av dokument i form av 
årsredovisningar och tidningsartiklar. Vår fallstudie omfattar även individuella 
intervjuer, som huvudsakligen har utgått från en fastställd intervjuram. 
 
För att ge substans åt vår problemformulering relateras teori till empiri (moment 3). 
Därmed tar vi även ställning till vad som är relevant teori/empiri för vår studie. Vi har 
försökt hitta mönster i den information vi samlat och relaterat dem till de olika 
teoriavsnitten för att kunna se samband och dra slutsatser. Våra tolkningar har i sin tur 
baserats på vår datagenerering och vår analys.  
 
Under arbetets gång bör kvaliteten (moment 4) vara i fokus. Detta görs främst genom 
validitets- och reliabilitetskontroll. Genom att kontrollera hur man uppnått sina syften 
kvalitetssäkras undersökningarna. 
 
Kommunikation (moment 5) anknyter till återgivandet av dragna slutsatser. Ett vanligt 
dilemma är att syfte, problem och forskningsansats inte återspeglas i de resultat som 
man kommer fram till.35 Under avsnitten 6 Slutsatser och 7 Avslutande diskussion har 
vi försökt förklara på vilka sätt denna studie kan bidra till forskningen kring ett aktuellt 
ämne. Vi har också velat att texten ska bli en så intressant och engagerande som möjligt, 
och har även försökt vara noggranna med formalia som stavning, rubricering, 
innehållsförteckning, källförteckning etc.  
 

2.2.2 Urval 
 
Denna studie bygger på så kallade ”multiple case studies” där ett flertal företag 
studeras. 36  De företag som lyder under IFRS 2 är börsnoterade koncerner. Vi 
fokuserade på svenska börsnoterade företag med optionsprogram som skulle förfalla 
under hösten 2005, det vill säga 17 företag med 20 optionsprogram.37  
 
Vi anser att det är en fördel med att intervjua företag vars program förfaller inom snar 
framtid, eftersom dessa rimligtvis inte kan ha undgått att ta ställning till utformningen 
av framtida program. Av de 17 företagen har vi av tids-, tillgänglighets- och 
ekonomiska skäl inriktat oss på de åtta företagen med kontor i stockholmsregionen. 
Samtliga kontaktades, och vi lyckades få intervjuer med tre av dem. Därmed blev 
Enlight International AB, SEB och Electrolux våra fallföretag. Av dessa är Enlight AB 
inte tvunget att redovisa enligt IFRS 2, eftersom de är noterade på Nya marknaden. Vi 
anser dock att företaget passar in vår undersökning, eftersom man där i hög grad följer 
IFRS, och vi ville lyfta fram hur de företag som inte har kravet på sig att redovisa enligt 
IFRS ställer sig till regelverket.  
 
 
 

                                                 
34 Gustavsson, B (2004) ”Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen” s. 126 
35 Ibid s. 139 
36 Yin, R.K (2003) “Case study research-Design and method”  s.10 
37 Westerlund, K (2005-09-12) ”De får miljoner på optionsprogram”, s. 8-9 
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2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Källor till en studie kan vara av två slag, dels en som omfattar litteratur (teorier och 
teoretisk litteratur), dels en empiridel med intervjuer och enkäter samt diverse 
dokument som till exempel årsredovisningar, tidskriftsartiklar samt branchbroschyrer. 38 
Våra sökningar i databaser har gjorts med sökord som IFRS 2, optionsprogram, 
aktierelaterade ersättningar, comprehensive income, income measurement, 
redovisningsprinciper med mera. Litteraturgenomgången ligger till grund för vår 
empiriska studie, eftersom den ökat vår förförståelse av fenomenet optionsprogram och 
dess olika utformningsmöjligheter. 
Empiriska data kan utgöras av primärdata samt sekundärdata39. Sekundär information 
bygger på redan insamlat material, medan primär information är nytt material40. Vår 
empiriska studie bygger i första hand på primärdata, eftersom vi använt intervjuer som 
främsta informationskälla. För att öka förståelsen för och insikten i företagets 
verksamhet i synnerhet beträffande aktierelaterade ersättningar har vi även tagit upp 
sekundärdata i form av fallföretagens årsredovisningar.  

2.3.1 Intervjuer 
 
Vi har använt intervjuer som metod eftersom de till skillnad från enkäter ger möjlighet 
till följdfrågor. För att kunna jämföra företagen sinsemellan med mesta möjliga 
objektivitet ville vi ha ett fast intervjuunderlag att utgå ifrån. Frågornas ordningsföljd 
och ordalydelse var alltså bestämda i förväg och i möjligaste mån standardiserade. 
Avsteg från intervjuunderlaget har dock skett då vi känt behov av följdfrågor, 
uppföljning av svar, mer ingående förklaringar kring vad vi avser med våra frågor, etc. 
Då vi har önskat sätta respondenterna i en så aktiv och fri roll som möjligt är frågorna 
formulerade som öppna frågor.41 
 
Gustavsson talar i sin bok ”Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen” om tre 
typer av intervjuer: den klassiska, den samtalande och dialogen. Vi valde 
samtalsformen då vi tycker upplägget med ett intervjuunderlag som ger utrymme för 
improvisation och är standardiserat utan absolut strukturering (fasta svarsalternativ 
saknas i hög grad) passar för det42. Samtalet kallas även djupintervju, vilket av tidsskäl 
inte blev aktuellt för vår del. 
 
När vi sökte intervjupersoner utgick vi från ämnets komplexitet och hade målsättningen 
att träffa personer som var insatta i redovisningen men även i bolagets optionsprogram. 
Vi kom fram till att för att få svar på dessa frågor borde vi träffa någon på ledningsnivå, 
eftersom dessa personer både har ett övergripande ansvar och möjlighet att ge en bild av 
helheten.  
 
Intervjun planerades således som ett samtal, och respondenterna informerades om detta. 
Vår avsikt var att respondenten i fråga med intervjuunderlaget som grund för 
resonemanget skulle kunna berätta och diskutera fritt. Vi har heller inte styrt intervjun i 
någon speciell riktning, utöver att vi hela tiden försökt att direkt eller indirekt få svar på 

                                                 
38 Olerup A et al (2004) ”Utformning av rapporter i informatik", s.3 
39 Ibid s.3 
40 Arbnor, I et al (1994) ”Företagsekonomisk metodlära” s. 241 
41 Ekholm, M (1994) ”Praktisk intervjuteknik” s. 73 
42 Gustavsson, B (2003) ”Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen” s. 232-241 
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de aktuella frågorna. Vi är väl medvetna att den typen av intervjuteknik kan medföra 
vissa problem, och upplägget har också mötts av olika reaktioner beroende på 
respondentens personlighet. Vissa personer har lätt att prata fritt inför/med människor, 
medan andra föredrar att besvara givna frågor. I det ena fallet kanske respondenten ger 
svar indirekt genom att resonera kring en viss fråga utan att den ens ställts i sin givna 
formulering. En annan respondent kanske följer underlaget som de fått ta del av mer 
strikt och förmedlar informationen punktvis. Vi anser inte att detta behöver ses som ett 
stort problem, för oavsett i vilken grad som respondenten följer underlagets struktur är 
fördelen med att ha intervjun i samtalsform att vi ändå har möjlighet att få svar på de 
följdfrågor vi kan ställa. 
 
För att öka möjligheten till att respondenterna skulle kunna vara pålästa och ge oss 
genomtänkta svar skickade vi frågorna i förväg till dem Det gjorde våra intervjuer mer 
givande, vilket gynnade utfallet i vår undersökning. Nackdelar med detta förfarande kan 
vara att respondenten efter att ha läst frågorna tvekar inför medverkan, att politiskt 
korrekta svar kan förberedas i förväg och att spontaniteten blir lidande. Enligt vår 
bedömning är fördelarna större än nackdelarna. 
 
Genom att spela in samtalen har vi som frågeställare kunnat vara mer avslappnade 
under genomförandet av intervjuerna, eftersom inspelningarna fungerar som stöd och 
komplement till de anteckningar vi genomgående fört. Risken vid inspelning av 
intervjuer är att man får spända respondenter och tillknäppta, mindre omfattande svar43. 
Med tanke på våra respondenters medievana och den stämning vi själva upplevde under 
samtliga intervjuer anser vi att den effekten inte har påverkat våra respondenter 
nämnvärt. 
 

2.3.2 Årsredovisningar 
 
Inför intervjuerna har vi använt företagens årsredovisningar för att öka vår förståelse av 
deras optionsprogram. Hur ersättningarna ser ut, hur de behandlas i redovisningen samt 
jämförelser mellan år är några exempel på den information som vi tagit fram. Efter 
intervjun har det empiriska materialet också jämförts med de uppgifter som står i 
respektive årsredovisning. 
 
När vi utarbetade intervjumallen togs sådana frågor där svaren direkt kunde avläsas i 
årsredovisningarna inte upp som samtalspunkter under intervjuerna, men vissa ämnen 
ansåg vi vara av sådan betydelse för vår studie att de behövde förtydligas och klargöras.  
 
 

2.4 Metodproblem 
  

“Mätforskare har sedan länge fastslagit att validitet är det mest fundamentala och 
viktigaste kriteriet på ett test. När allt kommer omkring är det validiteten som avgör 
vad testresultaten betyder. Reliabilitet är också viktigt, men enbart i så motto att 
den begränsar validitet” 44. (Egen översättning, original återfinns i bilaga 3) 

 

                                                 
43 Gustavsson, B (2003) ”Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen” s. 241 
44 Gregory, R (1992) “Psychological testing. Theory, principles and applications”  s.117 
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När en forskare genomför en studie är det viktigt att mätningen verkligen mäter det som 
var avsikten (validitet) samt att den är noggrant utförd (reliabilitet)45.  
 
De två begreppen validitet och reliabilitet kompletterar varandra på så sätt att 
reliabiliteten bestämmer validiteten, men inte vice versa. Är reliabiliteten låg kommer 
validiteten att bli låg, men om reliabiliteten är hög genererar det inte nödvändigtvis hög 
validitet.46 
 
För att öka trovärdigheten i en studie kan olika källor användas47. Vår huvudsakliga 
källa är intervjuer, som vi sedan har kompletterat med andra källor, exempelvis 
årsredovisningar. Dessa har dock, utöver fördjupandet av vår förförståelse inför 
intervjuerna, inte spelat någon framstående roll i det empiriska materialet.  
 
För ökad validitet har vi hela tiden försökt hålla uppsatsen syfte i fokus. För ökad 
tillförlitlighet standardiseras ofta mätförfarandet 48 . Varje respondent har i våra 
intervjusamtal besvarat samma grundfrågor, mindre justeringar har sedan skett i och 
med att vi dragit lärdom av tidigare intervjuer, och ad hoc frågor har ställts i syfte att 
förtydliga. För att inte påverka intervjun i någon riktning har vi genomgående försökt 
undvika värdeladdade kommentarer, ledande frågor och sammanfattningar. 49 
Intervjuerna har initialt dokumenterats genom inspelning och anteckningar som vi 
sedan sammanfattat så snart efter intervjutillfället som möjligt för att insamlad 
information inte skulle gå förlorad eller förvrängas. Vi har också dokumenterat de 
slutsatser och analyser som vi gjort under undersökningens gång för att minska risken 
för informationsförlust.  
 
Fallstudier kritiseras ofta för att de inte går att generalisera i lika hög grad som 
socialvetenskapliga undersökningar: Hur kan vi veta om fallstudiens 
undersökningsresultat är representativt för hela populationen när det statistiska urval 
som görs för en undersökning inte är representativt för samhället i övrigt? 50 . 
Förespråkare för fallstudier menar att dessa ger en ”annan sorts” generella slutsatser än 
de man får vid socialvetenskapliga undersökningar –  fallstudier är strukturerade för att 
producera teorier51. Men praktiska undersökningar är en förutsättning för att kunna 
producera teoretiska resonemang utifrån fallstudier 52 . Mycket av kritiken mot 
fallstudiers validitet, reliabilitet och generaliserbarhet bygger på missuppfattningen att 
forskaren/analytikern kan extrapolera från en individuell studie till en social process.53  
 

                                                 
45 Wolming, S (1998) ”Validitet – Ett traditionellt begrepp i modern tillämpning” s.4 
46 Ibid s.4 
47 Yin, R.K (2003) “Case study research-Design and method” s.137 
48 Sörqvist, L (2000) ”Kundtillfredsställelse och kundmätningar” s. 237  
49 Gustavsson, B (2004) ”Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen” s. 247-248 
50 Gomm, R et al (2000) ” Case study research” s.182 
51 Ibid s.234 
52 Ibid s.252 
53 Ibid s.182 
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3. Teoretisk och praktisk referensram 
______________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel för vi inledningsvis ett resonemang kring optionsprogram där vi 
fokuserar på optionskategorier, värderingssvårigheter samt beskattningskonsekvenser. 
Därefter redogör vi för förhållandet mellan olika redovisningsprinciper och belyser 
motivet för det nya regelverket. Vi vill ge information om vad ett optionsprogram 
innebär och visa möjliga konsekvenser av att företagen använder sig av dessa 
ersättningsformer.  
______________________________________________________________________ 
 
 

3.1 Optioner 
 

3.1.1 Vad är en option? 
 
En option är en rättighet, men inte en skyldighet, att utföra en överenskommen handling. 
Optioner kan förekomma på alla tänkbara marknader – det enda som krävs är två parter 
som sluter ett avtal. Det är den breda definitionen av optioner, där även realoptioner 
ingår. Realoptioner behandlas inte i denna uppsats, då de inte är aktierelaterade 
ersättningar. Här behandlar vi istället optioner vars värde påverkas av den 
underliggande tillgångens värde, så kallade finansiella optioner.  

3.1.2 Varför är optioner attraktiva? 
 
En option har en hävstångseffekt jämfört med den underliggande aktien. Hävstången 
varierar över tiden, beroende på optionens och den underliggande aktiens kurs.  
 
Exempel: En aktie kostar 28 kr på börsen och en köpoption med lösenkurs 30 kr kostar 
en månad före lösendagen 2 kr/st.  
Om aktien på lösendagen står i 28 kr är optionerna värdelösa, då aktien är billigare på 
börsen. Om aktien står i 30 kr är optionerna fortfarande värdelösa, men upp till 32 kr 
minskar förlusten, och över 32 kr gör innehavaren en vinst.  
Om aktien står i 35 kr har aktien stigit med 25 % och optionen med 50 %.  
Om aktien står i 40 kr har aktien stigit med 43 % och optionen med 400 %.54 
 

3.1.3 Optionskategorier 
 
Vissa variabler i en option kan ändras så att optionen får en annan utformning och 
villkoren förändras. Huvuddragen i aktierelaterade optionsprogram utgörs av 
optionstypen55. De vanligaste typerna är;  

                                                 
54 http://www.finansportalen.se/utbildningoptioner.htm (2005-10-18) 
55 Andersson, L et al (2000) ”incitamentsprogram Belöningsformer för anställda- vinstdelning, optioner, 
försäkringar mm” s. 14 
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Köpoptioner kan sägas vara grunden för alla andra aktierelaterade optioner56. Det är 
utställaren av optionen som har en skyldighet, nämligen att sälja aktien till innehavaren 
av optionen på anmodan av denne vid förfallodagen. Innehavaren av köpoptionen kan i 
princip göra en oändlig vinst eftersom den underliggande aktien teoretiskt sett kan stiga 
hur högt som helst. Förlusten är dock begränsad till det belopp som erlades för premien, 
det vill säga vad som betalades för rätten till köp av aktien57. Före lösendagen har en 
option som är ”in the money” ett realvärde, eftersom den har ett marknadspris som 
överstiger lösenpriset. Vid lösendagen är premien, det vill säga vad optionen kostar, 
detsamma som realvärdet. Före lösendagen har optionen även ett tidsvärde, tack vare att 
möjligheten till fördelaktiga kursförändringar finns kvar. Tidsvärdet sjunker ju närmare 
lösendagen kommer, för att på lösendagen vara noll, samtidigt som realvärdet är lika 
med premien.58 Beskrivningen av hur köpoptioner fungerar är utförligare än de följande 
eftersom dessa i mångt och mycket fungerar på samma sätt.  
 
Teckningsoptioner fungerar som köpoptioner, men innehavaren har också teckningsrätt 
på nyemitterade aktier. Innehavaren kan kräva ökat aktiekapital av företaget och i och 
med det späds företagsvärdet för de gamla ägarna ut, dvs. fördelar sig på fler aktier59. 
 
Innehav av syntetiska optioner innebär inte en rätt till aktieköp utan en rättighet till ett 
kontantbelopp motsvarande aktiekursen60. De fungerar alltså som optioner, men vid ett 
eventuellt positivt utfall ersätts innehavaren med kontanter istället för aktier.  
 
Konvertibel betyder ”föränderlig”. Företaget ger innehavaren ett konvertibelt 
skuldebrev mot att denne lånar ut pengar till företaget och efter en viss tid kan denne 
konvertera sitt tillgodohavande till förhoppningsvis värdefulla aktier 61 . Om 
konverteringen inte blir av har innehavaren inte förlorat allt, vilket ofta är fallet med 
optioner, utan får tillbaka skuldebrevets nominella belopp. 
 
Utöver de nämnda optionstyperna finns det även olika villkor för inlösen samt olika 
skattemässiga typer. Villkoren behandlar främst tidpunkten för inlösen. Amerikanska 
optioner kan lösas före sin förfallodag, medan europeiska optioner bara kan lösas på sin 
förfallodag62. Namnen ”amerikanska” respektive ”europeiska” har inget med 
möjligheten för förekomst på respektive marknad att göra, utan europeiska optioner kan 
även ställas ut i USA och vice versa. Det som avgör hur optionerna blir beskattade är 
om de klassificeras som personaloptioner eller som värdepapper63. Personaloptioner 
utgör inte värdepapper, främst eftersom de inte kan överlåtas64. En klassificering som 
värdepapper resulterar i lägre skatt för den anställde och inga sociala avgifter för 
företaget, medan en personaloption alltså resulterar i högre skatt för de anställda och 
sociala avgifter för företaget.  

                                                 
56 Andersson, L et al (2000) ”Incitamentsprogram, belöningsformer för anställda vinstdelning, optioner, 
försäkringar mm” s. 73 
57 Hansson, E (2001) ”Optionsprogram för anställda - En studie av svenska börsbolag” s. 24 
58 Ljungström, F et al (1988) ”Optioner” s. 49-50, 69.  
59 Hansson , S (1988) ”Aktier, optioner, obligationer- en introduktion” s. 84 
60 Hansson, E (2001) ”Optionsprogram för anställda - En studie av svenska börsbolag” s. 26 
61 Ibid s. 26 
62 Peterson, H (2002) ”Värdering av amerikanska optioner” s. 4 
http://www.math.uu.se/research/pub/Peterson1.pdf  (2005-10-13) 
63 Hansson, E (2001) ”Optionsprogram för anställda - En studie av svenska börsbolag” s. 27 
64 Rundfelt, R (2001), ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 2000”  s.30 
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3.1.4 Optionsprogram 
 
Traditionellt sätt har personaloptioner använts som ersättning till den högre ledningen i 
större företag. Först mot slutet av 1990-talet blev program på bred bas mera allmänna. 
Även fast personaloptioner inte är förbehållna den högsta ledningen är de i regel en 
mindre viktig inkomstkälla för arbetstagare än andra former av ersättningar, särskilt 
kontantlön. I allmänhet är personaloptioner inte avsedda att ersätta vanliga 
arbetsinkomster, utan de är en extra förmån med särskilda funktioner.65 Optionsprogram 
på bred bas är relativt ovanligt eftersom merparten av personalen inte direkt kan 
påverka aktiekursen. Vill ett företag ändock erbjuda hela personalkåren möjligheten till 
optionsrätter bör ett delat system användas för ledningspersoner och andra anställda66.  
 
Det övergripande motivet för optionsprogram är att det kan lindra principal–agent-
problematiken. Om inte aktieägarna har en betydande del av företagets kapital, och 
ibland även då ägarna har det, kan de inte effektivt övervaka det arbete som ledning och 
styrelse utför. Programmens utfall och dess korrelation med företagsledningen 
prestation kan ifrågasättas. Detta kan lindras om villkor införs som relaterar företagets 
prestation till marknadsutvecklingen i sin helhet eller huvudkonkurrenternas utveckling. 
Det finns flera motiv till införandet av optionsprogram i företaget, personalmotiv, 
lönemotiv, redovisningsmässiga motiv samt skattemässiga motiv67. Personalmotivet tar 
sig i uttryck genom attraherandet av personal, lönemotivet genom undvikande av 
agentproblemet, det vill säga få anställda att dra åt samma håll som aktieägarna. Detta 
motiv kan även ersätta höga löner vilket kan vara praktiskt för kapitalsvaga företag i 
expansionsfasen. Särskilt unga företag som ofta inte har ett tillräckligt kassaflöde för att 
betala konkurrenskraftiga löner är personaloptioner ibland den enda ersättningsform 
med vilken de kan locka och behålla högt kvalificerad personal. Optioner i 
snabbväxande företag kan bli mycket värdefulla med tiden. De är därför ett incitament 
för anställda för sådana företag att, även om kontantlönerna blir mindre attraktiva än de 
som erbjuds av större arbetsgivare.68 Redovisningsmässigt är motivet att olika optioner 
kan få olika redovisningseffekter och skattemässigt motiv är undvikandet av sociala 
avgifter om optionen klassificeras som värdepapper och inte som lön. Ur de anställdas 
perspektiv torde de två förstnämnda motiven vara mest relevanta. Innehavaren kan även 
få en skattefördel givet vissa förutsättningar.69 Från företagets perspektiv finns även 
kapital- och likviditetsskäl. Personaloptioner möjliggör för företaget att belöna den 
anställde utan att de likvida tillgångarna påverkas på en gång, som vid kontantlön. Detta 
eftersom aktien som arbetstagaren får rätten till genom optionen ofta tillhandahålls 
genom en emission vilket innebär att det egna kapitalet ökar. Optionsrätterna kan även 
ersätta höga lönenivåer, det vill säga en del av lönen är prestationsbaserad på längre sikt, 
vilket inte drabbar likviditeten omedelbart. Ovanstående argument är en av 
anledningarna till optionsprogrammens popularitet och den höga 
användningsfrekvensen bland företag. 
 
 

                                                 
65 Europeiska kommisionen (2003) ”Den rättsliga och administrativa ramen för personaloptioner i EU” 
s.7-9 
66 Ibid s.14 
67 Hansson, E (2001). Optionsprogram för anställda - En studie av svenska börsbolag.  s. 36-41 
68 Europeiska kommisionen (2003) ”Den rättsliga och administrativa ramen för personaloptioner i EU” 
s.7 
69 Hansson, E (2001). Optionsprogram för anställda - En studie av svenska börsbolag.  s 41.  
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3.2 Värdering av optioner 
 
Personaloptioner är ofta knutna till anställning och prestationskrav, och kan därför inte 
värdeberäknas på samma sätt som vanliga optioner. De är inte föremål för handel och 
deras verkliga värde fastställs genom tillämpning av en optionsvärderingsmodell.  
 
Reglerna i IFRS 2 kräver en tydlig redovisning av vilka antaganden som företagen 
använt sig av för att beräkna värdet på sina optionsprogram. Kravet på kostnadsföring 
av programmets värde är ett incitament till så låg värdering av programmen som möjligt 
för att mildra de resultatpåverkande effekterna. En värdering är förenad med en hel del 
godtycke och subjektivitet. Även om det nya regelverket begränsar denna möjlighet 
finns ibland utrymme för en lägre värdering70. 
 
Vid valet av optionsvärderingsmodell ska företaget ta hänsyn till samma faktorer som 
kunniga och intresserade oberoende parter skulle beakta. 71  Utmärkande drag för 
personaloptioner är ofta relativt lång löptid och att de vanligtvis kan lösas in under 
perioden mellan förfallotidpunkt och intjänandetidpunkten (så kallade amerikanska 
optioner). Vid uppskattningen av optionernas verkliga värde (per tilldelningstidpunkt) 
bör dessa faktorer beaktas. Många företag kan därför inte använda den så 
kallade ”Black-Scholes-Mertons” modell då den modellen inte tillåter lösen före 
förfallotidpunkten. Om denna modell används skulle optionsvärdet inte återspegla 
effekterna av en förväntad tidig lösen72 FASB föreslog i sitt ”exposure draft” angående 
aktierelaterade ersättningar att den förväntade tiden till inlösen bör användas istället för 
hela löptiden. Modellen tillåter inte heller förändring i den förväntade volatiliteten eller 
andra data under löptiden. 
 
IFRS lämnar frågan om optionsvärderingsmodell öppen men reglerar vilka 
obligatoriska faktorer som ska finnas med i beräkningen. Det finns sex olika 
komponenter/faktorer som alla i hög grad påverkar optionens värde73:  
 

• optionens lösenpris 
• optionens löptid 
• aktuell aktiekurs på den underliggande aktien 
• aktiekursens förväntade volatilitet 
• förväntad utdelning på aktierna(i tillämpliga fall) 
• riskfri ränta under optionens löptid 

 
Optionens lösenpris är det förutbestämda pris som optionsinnehavaren har rätt att 
förvärva den underliggande aktien för. Vid lösen regleras skyldigheter och rättigheter 
mellan utfärdaren och innehavaren.  
 
Optionens löptid är tiden mellan utställningsdag och förfallodag, det vill säga 
giltighetstiden för en option. När denna tid gått ut blir optionen värdelös. 
 

                                                 
70 Isacson I & Svensson D, ”Optionerna ska synas” s.1 
71 IASB (2005) ”International Financial Reporting Standard 2” s. 25 
72 Ibid s. 25 
73 Hansson, E (2001) ”Optionsprogram för anställda - En studie av svenska börsbolag” s. 25 



 

 16

Aktuell aktiekurs på den underliggande aktien är den senast noterade kursen för aktien. 
Är denna kurs lägre än lösenpriset är optionens värde lika med noll. Är den däremot 
högre får innehavaren skillnaden mellan lösenpris och aktuell aktiekurs.  
 
Aktiekursens förväntade volatilitet kan förklaras i termer av prisrörlighet. Hög 
volatilitet innebär stora svängningar både uppåt och neråt medan låg volatilitet innebär 
små svängningar. Om aktien har en hög rörlighet och utvecklingen är i positiv riktning 
är sannolikheten för vinst relativt mycket större för innehavaren än om volatiliteten är 
låg74.  
 
Vanligtvis är utdelning den del av företagets vinst efter skatt som aktieägarna får som 
avkastning på sina satsade pengar. Men förväntad utdelning på aktierna under löptiden 
är något som innehavaren av en köpoption inte har rätt till, eftersom denne inte äger 
aktien utan optionen. 
 
Riskfri ränta under optionens löptid är den avkastning som är möjlig att uppnå utan 
riskexponering. Vanligtvis avser den riskfria räntan ränta på statsobligationer eller 
statsskuldväxlar75. Den riskfria räntan är således ett alternativ till den underliggande 
aktien som innehavaren av optionen kan placera i andra tillgångar för annan 
avkastning/utdelning.  
 
Alla optionsmodeller beaktar minst dessa faktorer men bör dessutom behandla 
ytterliggare faktorer, exempelvis inlösen före förfallotidpunkten, för att bäst återspegla 
det verkliga värdet. 
 

3.2.1 Black-Scholes optionsvärderingsmodell 
 
Fisher Black, Myron Scholes och Robert Merton fick för några år sedan Riksbankens 
ekonomipris till Nobels minne för sina arbeten kring optionsvärdering. Black-Scholes 
togs fram 1973 och är den vanligaste modellen för optionsvärdering. 76  
 
Tanken bakom denna modell kan förenklat förklaras på följande sätt: Betrakta en 
europeisk option som ger rätten till köp av en viss aktie till ett lösenpris på 300 kronor 
om tre månader. Köpoptionens värde beror självklart på aktiens pris, ju högre 
aktievärde desto större sannolikhet för överstigande av 300 kronor om tre månader, då 
utnyttjande av optionsrätten lönar sig. En optionsvärderingsmodell ska sålunda 
fastställa sambandet mellan optionsvärdet och aktievärdet vid värderingstidpunkten. 
 
Modellen ser ut enligt följande:77 

 
 

 
                                                 
74 Hansson, E (2001) ”Optionsprogram för anställda - En studie av svenska börsbolag” s. 30 
75 http://www.persistentfinansteknik.se/handledning.php (2005-10-13) 
76 Sveriges Riksbank (1997) Pressmeddelande: ”Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred 
Nobels minne år 1997” 
77 Black, F. et al (1973) “The pricing of options and corporate liabilities” Journal of political Economy. 
Vol 81. s. 637-654 
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där hjälpvariabeln d definieras av 

 
Enligt denna formel ges köpoptionens värde (C) av skillnaden mellan det förväntade 
aktievärdet – den första termen – och den förväntade kostnaden – den andra termen – 
om optionen utnyttjas.  
 
Optionsvärdet är högre ju högre dagens aktiepris (S), ju större aktieprisets volatilitet 
(sigma) mätt som dess standardavvikelse, ju högre den riskfria räntan (r), ju längre 
tiden till lösen (t), ju lägre lösenkursen (L) och ju större sannolikheten för utnyttjande 
av optionen är (sannolikheten utvärderas med hjälp av fördelningsfunktionen N för 
normalfördelningen). 
 
B & S modellen bygger på ett antal olika antaganden78: 
 

• Det första antagandet är det om konstant och känd kortfristig ränta.  
 

• Andra antagandet innebär ett godtagande av den effektiva marknadshypotesen, 
det vill säga att ny information inkorporeras i aktiepriset omedelbart och 
rationellt. I längden kan således inte investerare göra onormala vinster, då den 
avkastning som erhålls är den som förväntas för en liknande tillgång med denna 
risk.  

 
• Ett tredje antagande som görs i B & S är att inga utdelningar lämnas. Många 

bryter mot detta antagande då utdelningar är en relativt vanlig företeelse bland 
börsföretag.  

 
• Det fjärde antagandet behandlar distinktionen mellan en europeisk respektive en 

amerikansk option. Modellen förutsätter en europeisk option, det vill säga att 
optionen behålls till lösendagen.  

 
• Modellen antar även icke existerande transaktionskostnader samt obegränsad 

möjlighet till lån till den kortfristiga räntan. Modellen förutsätter slutligen även 
riskneutrala investerare eftersom de kan hedga genom utfärdande av en 
säljoption. Detta antagande stämmer inte alltid ur företagets synvinkel, då 
företagen ofta försöker uppnå målgemenskap med personaloptioner. Detta motiv 
skulle motverkas om de anställda skulle hedga sina optioner.  

 
B & S-modellen är från början avsedd för värdering av derivat och den vanligaste 
formen av derivat är optioner. Men optioner och personaloptioner skiljer sig åt i vissa 
avseenden, varför modellanvändningen innebär en del problem, till exempel vad gäller 
restriktioner och villkor kring inlösen. Optionen antas enligt modellen vara europeisk 
eftersom den inte kan lösas före lösendagen, något som inte alltid är fallet med 
personaloptioner som kan ha en längre period som lösentid. Används B & S beaktas 
inte detta vid uppskattningen av optionens verkliga värde per tilldelningstidpunkten. 
Ändå använder många företag denna modell för optionsvärdering vilket då leder till 
                                                 
78 Black, F. et al (1973) ” The pricing of options and corporate liabilities” s.637 
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missvisande värden som inte återspeglar effekterna av till exempel förtida lösen.79 
Skillnader föreligger även beträffande överlåtbarhet, eftersom en personaloption aldrig 
kan överlåtas till en annan part. Ytterliggare en distinktion mellan personaloptioner och 
övriga optioner är att personaloptioner har längre löptid än de övriga. Annat som 
kritiserats i B & S-modellen är hur väl den förväntade volatiliteten kan predikteras 
gentemot den verkliga, huruvida bedömningar om förväntad framtida volatilitet 
stämmer överens med den verkliga samt om de antaganden som B & S bygger på kan 
styrkas empiriskt. Sammantaget tillåter inte denna modell att data varierar 
överhuvudtaget under löptiden.80 
 
 

3.3 Beskattning av optioner 
 
När värdet av en personaloption ska bedömas är skattekonsekvenserna viktiga för både 
innehavaren och utställaren. 
 
Från utställarens, det vill säga arbetsgivarens, perspektiv uppstår i huvudsak 
skatterelaterade frågor kring möjlighet till avdragsrätt för kostnader, dels huruvida de 
kostnader som ett införande och förvaltning av ett optionsprogram medför är 
avdragsgilla, dels även avdragsrätten för kostnaden för personaloptionerna. Kostnaden 
för personaloptionerna uppstår när arbetstagaren ska utnyttja sina optioner och 
arbetsgivaren måste ställa de underliggande aktierna till förfogande. Detta kan göras 
antingen genom återköp av aktier eller genom emission81. I Sverige har företagen 
avdragsrätt för återköp av aktier, medan emission inte anses vara avdragsgill.  
 
Utställaren måste även ta ställning till om arbetsgivaren blir skyldig att betala sociala 
avgifter. En bedömning måste göras om optionen klassificeras som värdepapper eller 
som lön. Klassificeras optionen som lön, i form av en personaloption, måste 
arbetsgivaren betala sociala avgifter. Detta eftersom inkomsten av en personaloption är 
inkomst av tjänst. Betraktas den som värdepapper måste sociala avgifter betalas på 
mellanskillnaden för den betalda premien och en beräknad marknadsmässig premie.82  
 
För innehavaren, det vill säga arbetstagaren, dominerar två frågor. Först och främst är 
det av intresse vilka skatter som ska betalas. Huvudfrågan är om personaloptionen 
klassificeras som inkomst av tjänst eller inkomst av kapital. Eftersom personaloptioner 
utfärdas enligt ett anställningsavtal och ofta är knutna till arbetsrelaterade villkor, kan 
personaloptioner enligt inkomstskattelagen klassificeras som inkomst av tjänst. Men 
personaloptioner har en speciell karaktär, eftersom arbetstagaren avstår från kontantlön 
och tar ett investeringsbeslut, och vinsten skulle därför kunna betraktas som 
kapitalvinst.83 Klassificeras optionerna som kapitalinkomst beskattas de med en fast 
skattesats (30 %) i inkomstslaget kapital istället för en ofta betydligt högre skattesats 
(progressiv) i inkomstslaget tjänst 84 . Trots oklarheter hur personaloptioner ska 
klassificeras beskattas oftast avkastningen i inkomstslaget tjänst och beläggs med 
                                                 
79 IASB (2005) ”International Financial Reporting Standard 2” s. 25 
80 Young, C.K (1993) ”Whats the right Black-Scholes value?” s. 57-59 
81 Europeiska kommisionen (2003) ”Den rättsliga och administrativa ramen för personaloptioner i EU” 
s.36 
82 Hansson, E (2001) ”Optionsprogram för anställda - En studie av svenska börsbolag” s. 33 
83 Europeiska kommisionen (2003) ”Den rättsliga och administrativa ramen för personaloptioner i EU” 
s.27 
84 Lodin, S. O et al (2005) Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt. s.122 
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personlig inkomstskatt. Detta sker eftersom Skatteverket på grund av personaloptionens 
begränsade överlåtbarhet inte klassificerar den som ett värdepapper. Endast om 
särskilda villkor, såsom program med bred bas, minimitid för intjänande etc., gäller kan 
personaloptionerna i vissa undantagsfall beskattas i inkomstslaget kapital.  
 
Den andra skatterelaterade huvudfrågan gäller vid vilken tidpunkt beskattningen ska ske. 
Beskattningstidpunkten anses vara mycket viktig eftersom det är vid detta tillfälle som 
en eventuell förmån också ska värderas. Om det är ett värdepapper, en option som 
förvärvas på förmånliga villkor, ska förmånen tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst 
det beskattningsår som förvärvet sker.85 Om det är en personaloption som förvärvas ska 
förmånen istället tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då rätten utnyttjas.86 
Vanligtvis beskattas inkomst av tjänst enligt kontantprincipen men för en option finns 
olika tidpunkter för när skatteskyldighet kan uppstå87. 
 
 

3.4 Resultatbegreppet och Redovisningsprinciper  
 
Vi behandlar här fyra centrala punkter i teoribildningen beträffande redovisningen av 
optionsprogram: matchningsprincipen, redovisningsmässig värdering, kongruens-
principen samt begreppet rättvisande bild. Grundtanken bakom dessa är det 
informationskrav som lagstiftaren ställer på företagen, nämligen att på ett transparent 
sätt förmedla relevant information till bolagets intressenter, och att informationen ska 
kunna ses som tillförlitlig. 
 
Matchningsprincipen 
Enligt denna princip ska kostnader matchas med de intäkter de genererar under samma 
period. Fokus ligger på orsak/verkan som är centralt i matchningsprincipen 88 . 
Personalkostnader bör alltså enligt matchningsprincipen redovisas då de tjänster 
arbetstagaren utför förbrukas, om syftet varit att ge upphov till intäkter under perioden89. 
IFRS 2 efterlever matchningsprincipen, Redovisningsrådets akutgrupp säger i ett 
uttalande att löner ska kostnadsföras fördelat på de perioder under vilka tjänsterna 
utförs, det samma gäller sociala avgifter hänförliga till de aktuella instrumenten, alltså 
optionerna90. De flesta som erkänner kompensationskostnadens existens förespråkar 
även en periodisering enligt ovan91. 
 
Ett alternativt tillvägagångssätt skulle kunna vara att inte ta hänsyn till kostnaden alls 
förrän löptiden på programmet är slut, och då anslå hela kostnaden i den period då 
optionerna löses in92. Agerandet skulle motiveras med att kostnaden inte uppstår om 

                                                 
85 Inkomstskattelagen, 10kap 11§ 1st 
86 Ibid 10kap 11§ 2st 
87 Europeiska kommisionen (2003) ”Den rättsliga och administrativa ramen för personaloptioner i EU” 
s.28 
88 Artsberg, K (2003) ”Redovisningsteori -policy och -praxis” s.163-164 
89 Dessborn, L. et al (2005) ”Kostnadsföring av optionsprogram- effekterna av IFRS 2 på svenska 
börsnoterade företag” s.29 
90 FAR INFO nr 10 2005. 398. Akutgruppsuttalande om IFRS 2 och sociala avgifter. Uttalande från 
Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 46 IFRS 2 och sociala avgifter, september 2005 samt 
www.farkomplett.se.  
91 Hendriksen, E et al (1991) ”Accounting theory” s. 814 
92 Dessborn, L Et al (2005) ”Kostnadsföring av optionsprogram- effekterna av IFRS 2 på svenska 
börsnoterade företag” s.29 
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inte optionerna löses in. Problemet är att tjänsten utförs långt innan det är dags för 
inlösen av optionerna och kostnaden bör därför justeras när optionsprogrammet löpt ut93. 
RR 29, som gällde fram till 1 januari 2005, krävde inte kostnadsföring allteftersom 
tjänsterna utfördes, däremot skulle upplysningar om programmen finns i not.  
 
Ett ytterligare redovisningssätt grundar sig på att begreppet kostnad definieras som en 
minskning av företagets nettotillgångar. Optionerna kostar i så fall inte företaget 
någonting, eftersom nettotillgångarna ökar om aktierna stiger, och sjunker aktierna i 
värde så löses inte optionerna in94. Det sistnämnda argumentet anses som svagt, men vi 
tycker att det väl speglar hur olika synsätt kan påverka redovisningen. 
 
Redovisningsmässig värdering 
Värderingen av tillgångar görs traditionellt sett till anskaffningsvärdet, då 
redovisningen är transaktionsbaserad. Varje tillgångsförvärvande har ett verifikat som 
uttrycker det värde till vilket anskaffningen skedde, det är detta värde som tas upp i 
balansräkningen. En eventuell förändring i marknadens värdering av tillgången tas inte 
upp förrän värdestegringen realiserats, det vill säga tillgången sålts. Detta leder till att 
för användarna väsentlig information, i form av orealiserade värdeförändringar, inte 
rapporteras. Alternativet är att värdera tillgångar till verkligt värde. Samtliga 
förändringar i värde skulle då rapporteras och ses som ett Verkligt värde-resultat. 
Användare med rapporten som beslutsunderlag torde ha betydligt större glädje av vad 
verksamheten är värd i nuläget, jämfört med vad den anskaffades för. Vad Verkligt 
värde- resultatet däremot saknar är möjligheten att redovisa de mer obestämda och 
ogripbara värdeförändringar som sker i verksamheten, exempelvis goodwill. Annan 
kritik är att redovisaren tvingas iklä sig rollen som värderare och inte enbart registrerare 
av faktiska transaktioner, redovisningen blir alltså mer subjektiv. Användandet av olika 
verkliga värden rättfärdigas om det finns anledning att anta att försäljning, ersättning av 
tillgången eller likvidation av verksamheten kommer att ske – i annat fall realiseras ju 
inte värdena. Bristerna gör att Verkligt värde– resultat bara ska ses som ett alternativ till 
redovisningsmässigt resultat.  
 
Alternativa resultatmått och kongruensprincipen 
Kritik mot redovisningsmässigt resultat är att det är ett aggregerat. Det delar inte upp 
resultat från den operationella verksamheten som ledningen har kontroll över, 
respektive förvaltande verksamhet som ledningen anses ha mindre kontroll över då de 
förmodas vara externt drivna i stor utsträckning. Ett sätt att möjliggöra distinktionen är 
att använda sig av ett resultatmått som kallas Affärsmässigt resultat, vilket baseras på 
Verkligt värde i form av ersättningsvärdet. Det redovisningsmässiga resultatet består av 
resultat från den operativa verksamheten (ROV), realiserade förvaltningsresultat från 
innevarande period (RFR) samt realiserade förvaltningsresultat från tidigare perioder 
(RFRx). Det Affärsmässiga resultatet består av ROV, RFR samt även orealiserade 
resultat (ORR).  
 
Redov.mäss resultat = ROV+ RFR+ RFRx 
Affärs.mäss resultat = ROV+ RFR+ ORR 
 
Alltså: Affärs.mäss resultat-ORR+RFRx = Redovisningsmässigt resultat95 

                                                 
93 Kam, V (1990) ”Accounting theory” s.280  
94 Dessborn, L et al (2005) ”Kostnadsföring av optionsprogram- effekterna av IFRS 2 på svenska 
börsnoterade företag” s.29 
95 Lee, T (1996)”Income and value measurement” s. 77 
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Vid en förenklad jämförelse mellan Redovisningsmässigt resultats och Affärsmässigt 
resultats beståndsdelar ser vi att användande av Affärsmässigt resultat inte utesluter 
Redovisningsmässigt resultat och inte heller den transaktionsbaserade redovisningen.96 
Ett annat resultatmått, som söker separera resultatet från den operationella 
verksamheten och externt drivna värden, är Comprehensive income.  
 
Alla resultatförändringar ska enligt kongruensprincipen föras över resultaträkningen97. 
Det innebär att summan av de i respektive års resultaträkningar redovisade 
nettoresultaten = totalresultatet under företagets hela livstid98. Numera finns utrymme i 
lagstiftningen för undantag från kongruensprincipen, och diskussioner kring vad som 
ska inkluderas respektive tas upp i resultatet samt huruvida vilka avsteg som ska tillåtas 
har pågått länge99. Syftet med att lyfta ut vissa transaktioner är att användarna av 
rapporterna bättre ska kunna bedöma framtida kassaflöden. De transaktioner som väljs 
bort kallas OCI och tas sedermera upp i vad som kallas Comprehensive income, det vill 
säga net income plus OCI. Nuvarande praxis nämner tre alternativa ansatser för att en 
transaktion ska exkluderas från Comprehensive income, nämligen:100 
 

Transaktionen har/är 
 
• ej samröre med företagets kärnverksamhet 
• ej återkommande 
• ej inom företagsledningens kontroll, externt driven 

 
Ansatsen ”Samröre med kärnverksamhet” som resultatgrundande motiveras med att om 
samröre med kärnverksamheten inte råder kommer kostnaden inte att påverka framtida 
resultat. Det är inte vad företaget har som affärsidé och kommer därför inte återkomma 
i samma utsträckning som ett positivt bidrag från en kärnverksamhet. Frågan huruvida 
en transaktion eller ett föremål tillhör kärnverksamheten beror på vilket företag den/det 
verkar i. Detta skapar problem då en standard ska utformas eftersom en sådan per 
definition kräver möjlighet till standardisering. Kvar finns den godtyckliga och 
subjektiva bedömningsmöjligheten, och vem avgör hur mycket aktivitet som måste 
förekomma för att transaktionen/föremålet ska anses tillhöra kärnverksamheten?  
 
Återkommandefrekvensen ger upphov till en liknande problematik som frågan om 
samröre. De är lika och i mångt och mycket överlappar de varandra, då båda fångar de 
stora fortgående aktiviteterna i företaget. De subjektiva inslagen blir också likartade: De 
flesta poster i resultatredovisningen är återkommande men bland dessa kan undantag 
finnas och då krävs en individuell bedömning. Detsamma gäller bedömningen av om 
kontrollen över en händelse ligger inom företaget eller om den är extern och 
okontrollerbar. Även den blir subjektiv och gränsdragningsproblematiken återkommer i 
liknande form som beskrivits ovan.101 
 

                                                 
96 Lee, T (1996) ”Income and value maesurement” s .47, 49, 53, 58, 68, 70, 76-77,  
97 Artsberg, K (2003) ”Redovisningsteori  -policy och -praxis” s.165 
98 Prop 1975:103, s.448 
99 Moore, P.M. et al (2003) “Cumulative effect of a change in accounting principle: remove it from the 
income statement” s.52 
100 Barker, R (2004) ”Reporting financial performance” s.162 
101 Ibid s.162-164 



 

 22

Optionsprogram kan sägas ha samröre med verksamheten, löneutbetalningar är en 
återkommande händelse på resultaträkningen och kontrollen över programmen ligger 
väl på företaget? Diskutabelt, företaget har inte full kontroll över hur mycket ett 
optionsprogram kommer att kosta, eftersom börskursen styrs av marknaden. 
Löneutbetalningar må vara återkommande, men optionsprogram löper under flera år 
och blir ibland inte värda någonting, så återkommandekravet kan således ifrågasättas. 
Huruvida optionsprogram är knutna till kärnverksamheten eller ej faller under samma 
bedömning som huruvida de är återkommande eller inte.102 
 
De subjektiva inslagen blir fler då kongruensprincipen frångås, men förhoppningsvis 
ökar möjligheterna till en korrektare bedömning av framtida kassaflöden. IFRS 2 
innebär att företagen ska redovisa sina optionsprogram över resultaträkningen och 
justera kostnaden för optionsprogrammet löpande när värdet på optionerna förändras.103 
 
Rättvisande bild 
Vad begreppet ”rättvisande bild” står för har egentligen aldrig definierats. Uttrycket 
kommer från ”a true and fair view”104. Begreppet anses vara ett så kallat ”overriding”-
begrepp, som innebär att om en norm eller princip inte ger en rättvisande bild i ett 
enskilt fall så ska den åsidosättas till förmån för den rättvisande bilden105.  
 
Praktiker har betydligt lättare att ge sin förklaring av vad rättvisande bild 
betyder. ”True” betyder ungefär ”korrekt” utan extrem noggrannhet, medan ”fair” 
antyder att även om ett uttalande är ”true” så kan det inte desto mindre vara 
missvisande106. Akademiker problematiserar i högre grad än praktiker och har därför 
svårare att finna en bestämd definition. Att uttrycket rättvisande bild i princip saknar 
definition kan bero på att redovisningssamhället i praktiken enats om att det är något 
som inte behöver definieras i ord, utan att det är känt för alla tänkbara användare. 
Bristen på definition har sagts vara begreppets största tillgång, men även en stor brist. 
Australiensiska normskapare har försökt avskaffa kravet på rättvisande bild, eftersom 
företag har tagit sig för stora friheter i sin redovisning med begreppet som argument. 
Det finns även argument som säger att rättvisande bild hindrar kreativ redovisning 
genom att inte detaljstyra och på så vis fokusera på helheten, samt försvårar för 
företagen att gömma sig bakom paragrafer genom att hänvisa till att de faktiskt följt 
regelverket.107 
 
Rättvisande bild kan delas upp i två tolkningsmöjligheter, en progressiv och en 
regressiv. Den progressiva är positiv till förändringar och hjälper till i anpassningen av 
redovisning som sker med syfte att undvika en missvisande bild på grund av efterlevnad 
av förlegade lagar och standards. Tolkningen med en mer regressiv vinkel hindrar å 
andra sidan utvecklingen. Det tar sig uttryck i svårigheten för en revisor att välja en 
annan linje än branschen i stort, detta trots att den avvikande uppfattningen är mer 
korrekt. På så sätt hindras utvecklingen av praxis och ur det perspektivet får begreppet 
rättvisande bild en negativ inverkan.108 
  

                                                 
102 Barker, R (2004) ”Reporting financial performance” s.162-164 
103 IASB (2005). International Financial Reporting Standard 2, s. 1 p. 1 
104 Artsberg, K (2003) ”Redovisningsteori  -policy och -praxis” s.155-156 
105 Ibid s.156 
106 Fowle, M (1992) ”True and fair – or only fairly true” s.29 
107 Parker, R.H (1994) ”An international view of true and fair accounting” s.8,9,13 
108 Ibid s.9,13,110 
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Hur företag ska redovisa aktierelaterade ersättningar i enlighet med rättvisande bild 
motiverar de till exempel med ovanstående argument. Vad som faktiskt är rättvisande 
bild beror på vilken tidsperiod redovisningen infaller, då synen på rättvisande bild 
varierar över tiden. Det går att motivera de avsteg från matchnings-
principen/kongruensprincipen som RR 29 innebar, således kan branschen tidigare sägas 
ha anammat begreppet rättvisande bild, trots att det nu skett en övergång till IFRS 2.  
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4. Empiri 
______________________________________________________________________ 
 
Här redogör vi för de intervjuer som vi genomfört. I teoriavsnittet i kapitel 3 redogör vi 
för grunden för empiriavsnittet och anledningen till att vi valt de frågor som lyfts fram 
här. Intervjumallen finns i bilaga 1. 
______________________________________________________________________ 
 
 

4.1 Fallföretag 
Eftersom vi undersöker effekten av IFRS 2 på optionsprogram och ville analysera detta 
utifrån ett företagsperspektiv ansåg vi det viktigt att respondenterna skulle kunna ses 
som representanter för företaget. De aktuella personerna befinner sig på ledningsnivå 
och alltså enligt FAR företagets representanter, eftersom de är utsedda för att svara för 
företagets organisation och förvaltning109. 
 

4.1.1 Presentation av fallföretagen 
 
Enlight International AB (publ) 
 
 ”ett multinationellt företag i mikroformat” 
 
Enlight är ett mjukvaruföretag som bildades 1993. Deras huvudsakliga verksamhet rör 
kunskapssäkring. Verksamheten bedrivs i ett flertal olika länder (Sverige, Norge, 
Storbritannien, Nederländerna, Tyskland samt USA), och företaget kan beskrivas som 
ett ”multinationellt företag i mikroformat”.  
 
Bolaget är noterat på Nya Marknaden, men verksamheten har tidigare varit noterat på 
O-listan. Bolaget bytte juridisk person i september 2005. Bolaget har tillsammans med 
sin revisionsbyrå diskuterat fram att noteringen på denna börs inte nödvändigtvis leder 
till att man måste redovisa enligt IFRS. Men eftersom IFRS på de flesta punkter följer 
Redovisningsrådets rekommendationer menar bolaget att de i allt väsentligt ändå följer 
dessa internationella regler. I vissa avseenden har anpassning till IFRS skett, till 
exempel IFRS 3, då bolaget de senaste åren investerat i företagsförvärv och sålt av delar 
av organisationen.  
 
Omsättning 2004 – cirka 74 miljoner (SEK) 
VD – Oyvind Lundgreen 
Styrelseordförande – Lars Ahlberg 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
109 FAR, Samlingsvolym 2004,  
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
 

”ONE SEB” 
 
SEB etablerades år 1972 och börsnoterades samma år på A-listan, som är den mest 
omsatta. Idag har bolaget cirka 314 000 aktieägare. SEB är en nordeuropeisk finansiell 
bankkoncern för företag, institutioner och privatpersoner och verkar på tio 
hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Koncernen finns 
representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. SEB har 
drygt 680 kontor och 5 miljoner kunder.  
Omsättning 2004 – cirka 28,2 miljarder (SEK) 
VD och koncernchef – Annika Falkengren 
Styrelseordförande – Marcus Wallenberg 
 
Electrolux AB (publ) 
Electrolux etablerades år 1919 och är världens största tillverkare av hushållsmaskiner 
samt av diverse utrustning. Electrolux bedriver verksamhet i över 150 länder under 
olika varumärken och har världen över ca 72 382 anställda.  Bolaget är noterat på A-
listan sedan 1930 och har ca 63 800 aktieägare.  
 
Omsättning 2004 – cirka 121 miljarder (SEK) 
VD och koncernchef – Hans Stråberg 
Styrelseordförande – Michael Treschow 
 
 

4.2 Intervjuer 
 

4.2.1 Enlight International AB (publ)  
 
Respondent 
På Enlight International AB (Enlight) träffade vi bolagets ”Chief Financial Officer 
(CFO)” Anders Lindén. Ekonomi-/redovisningsfunktionen för bolaget återfinns i 
Sverige, där CFO är ansvarig. 
 
Optionsprogrammens utformning samt historik 
Bolaget har under de senaste tre åren haft tre olika optionsprogram, och samtliga har 
fallit ut med sämre resultat än förväntat med ett aktiepris lägre än lösenpriset. Under 
sista kvartalet 2005 (2005-11-15) har styrelsen tillsammans med bolagsstämman 
beslutat att införa ytterliggare ett optionsprogram som huvudsakligen ska riktas till 
lednings- och nyckelpersoner i organisationen. Tidigare år har programmen riktats till 
samtliga anställda, men eftersom utfallet då varit sämre än förväntat bedöms det inte 
finnas intresse hos anställda utanför ledningsgruppen att teckna sig för optionsrätter i 
det kommande programmet.  
 
Mot den bakgrunden har ledningen för Enlight beslutat att för 2005 utforma ett 
optionsprogram omfattande högst 4 500 000 optionsrätter vardera av serie 2005:1 
och/eller av serie 2005:2. 
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Varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget om nominellt 0,1 kr. 
Bolagets styrelse har dock endast rätt att tilldela, överlåta eller på annat sätt utnyttja 
totalt högst 4 500 000 av serie 1 och 2 tillsammans. Detta innebär att bolagets 
aktiekapital ökar med 450 000 kr vid nyteckning av samtliga dessa optionsrätter. 
Utspädningseffekten förväntas bli maximalt 5,6 % av bolagets registrerade aktiekapital.  
 
Bolaget bedömer att det preliminära värdet på optionsrätterna, baserat på en kurs om 
0,95 kronor på bolagets aktie, uppgår till cirka 0,19 kronor per optionsrätt av serie 1 och 
ca 0,09 kr per optionsrätt av serie 2. Beräkningen har genomförts enligt B & S med 
antagande om volatilitet och riskfri ränta.  
 
Teckningskursen enligt serie 1 ska för en ny aktie vara 130 % av den för aktier av serie 
B i bolaget på Nya Marknaden. Teckningskursen enligt serie 2 ska för en ny aktie vara 
200 % av den för aktier av serie B i bolaget på Nya Marknaden.  
 
Optionsprogram är uppbyggda av teckningsoptioner. Både de historiska programmen 
och det senast beslutade, är uppbyggda av denna typ av optioner. Bolaget är relativt sett 
rätt litet och därför har ledningen som argument för sitt val framfört 
att ”teckningsoptioner är ett kostnadseffektivt val för ett litet bolag”. Löptiden på alla 
dessa program är tre år och det gällande programmet omfattar 15–20 personer, det vill 
säga mellan 21 och 28 % av bolagets anställda.  
 
Respondenten lyfter fram sådana nackdelar och fördelar med optionsprogram som han 
har identifierat för deras bolag. Den största nackdelen är att ett införande innebär en hel 
del merkostnader i form av behov av expertis, revisorer och jurister, samt att kalla till 
extra bolagsstämma. För det senast införda programmet uppgår dessa merkostnader till 
ca 250 000 kronor.  
 
Motiv 
Företaget motiverar sitt program med att man vill kunna erbjuda berörda personer 
aktierelaterade incitament som ger dem möjlighet att ta del av och främja bolagets 
framtida ekonomiska utveckling. På så sätt drar de anställda åt samma håll genom ett 
långsiktigt ekonomiskt engagemang. Att rekrytera och behålla kvalificerad personal, 
stimulera medarbetarnas intressen för verksamheten, öka motivationen och stärka 
lojaliteten är också motiv för att ge medarbetarna en direkt koppling till bolagets 
framtida värdeutveckling i samklang med aktieägarnas intressen.  
 
Bolaget har för avsikt att framöver införa ett nytt optionsprogram när det aktuella löper 
ut, det vill säga bolaget vill kontinuerligt kunna erbjuda ett aktierelaterat 
incitamentsprogram i form av optioner. Detta förutsätter emellertid fortlöpande 
godkännande av bolagsstämman. 
 
Värdering 
Bolaget värderar sina optionsprogram i samråd med sin revisionsbyrå. Bolaget och 
revisionsbyrån värderar programmen enligt B & S och påpekar att de variabler som 
påverkar värderingen är just de som B & S tar hänsyn till. Bolaget har därför inte ansett 
att det funnits någon anledning att undersöka ytterligare värderingsalternativ och tänker 
också fortsättningsvis använda sig av denna värderingsmodell. Enlight anser att 
nuvarande modell fungerar bra, eftersom bolaget huvudsakligen fokuserar på att 
erbjuda ett oantastligt och förmånligt pris för de anställda.  
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Beskattning 
Företaget har stött på en hel del problem vid införandet av optionsprogram och den 
största svårigheten har varit skattefrågan. Företaget har anställda i ett antal länder och 
olika länders regler och lagar skiljer sig åt, till exempel genom att personaloptioner 
behandlas olika i olika länders lagstiftning. I Sverige behandlas den eventuella vinsten 
av personaloptioner som inkomst av tjänst. Om optionen däremot skulle beskattas som 
ett värdepapper skulle den endast kapitalbeskattas. I andra länder, till exempel USA och 
Storbritannien, är beskattningen av personaloptioner lindrigare än i Sverige. Ett annat 
exempel på problem är att de sociala avgifterna i Sverige uppgår till cirka 33 %, medan 
de i Norge är runt 14 %, vilket kan få stora effekter på företagets resultat 
 
Redovisningsprinciper 
Bolaget redovisar inte enligt IFRS, men respondenten är införstådd med IFRS och har 
tidigare även kommit i kontakt med detta redovisningsregelverk. CFO ställer sig 
positivt till IFRS 2 som han anser leder till en rättvisare bild samt underlättar 
jämförelsen mellan företag. Han lyfter specifikt fram att han anser att kostnadsföringen 
är bra, då ett bolag med ett optionsprogram måste lyfta fram sitt framtida åtagande och 
visa vilken riskexponering som användandet av ett optionsprogram innebär för företaget.  
 
Respondenten tycker det är svårt att sia om framtida utformning med tanke på IFRS 2 
men tror inte att det kommer leda till några större förändringar. Detta eftersom 
kostnaden förr eller senare ändå måste tas upp. 
 
Han ställer sig positivt till att lämna information i årsredovisningen, vilket leder till en 
rättvisande bild av företaget. På frågan hur denna information bör se ut påpekar han att 
den bör redogöra för olika utfall med hjälp av konkreta exempel av typen ”Om 
aktiekursen blir X kommer optionens värde bli Y. Detta scenario kommer att leda till att 
optionerna löses in/inte löses in och företagets kostnad kommer att bli cirka XY.” Han 
lyfter även fram att detta kan vara extra viktigt för företag som använder sig av 
syntetiska optionstyper, det vill säga de bör redogöra för vid vilket aktiepris optionen 
blir värdelös samt när optionens värde blir positivt, eftersom syntetiska optioner innebär 
en rättighet till ett kontantbelopp motsvarande aktiekursen.  
 

4.2.2 SEB 
 
Respondent 
Den vi träffat på SEB är ”Head of Financial planning and control”, Anna Sjödahl, som 
är SEB redovisnings- och regelexpert. 
 
Optionsprogrammens utformning samt historik 
SEB har haft personaloptionsprogram sedan 1999. De äldre programmen med 
teckningstid under 1999–2004 bestod av köpoptioner med en löptid på sju år. SEB 
utgick ifrån om optionsprogrammet skulle klassificeras som ett finansiellt instrument 
eller som ett egetkapitalinstrument. SEB har tidigare säkrat sina optioner genom 
swapavtal, vilket man kunnat göra, eftersom tilldelningen då var given. Men nu är den 
beroende av maxkostnadstaket och det gör att denna sorts säkringsredovisning inte 
längre är aktuell. SEB har säkrat genom återköp av egna aktier samt haft program för de 
sociala avgifterna. 
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Respondenten påpekar även att ingen uppdelning har gjorts inom programmet för att 
olika serier ska passa anställda i olika länder. Man har heller inte för avsikt att rikta 
optionsprogram mot sina dotterbolag, trots att detta från och med 1/1/2006 blir möjligt 
(lagligt) enligt aktiebolagslagen. Detta skulle innebära en motsägelse, eftersom SEB 
fokuserar på enhetlighet, ”ONE SEB” – de eftersträvar att tvärs över divisioner, enheter 
och avdelningar uppfattas som en enhetlig koncern. SEB besitter stor intern kompetens 
i form av egna jurister och revisorer, vilket gör att de inte behöver ta hjälp av 
utomstående experter vid införandet av nya optionsprogram. Vid värderingen av 
optionsprogrammen har SEB dock tagit hjälp av Kepplers konsultfirma, men man anser 
ändå att merkostnaderna är hanterbara och inte inneburit något speciellt problem. Nya 
optionsinföranden tas upp på ordinarie bolagsstämma.  
 
På SEB är de tre första åren en så kallad ”trading period” och under denna period har 
innehavaren inte rätt att lösa in optionen. De nästkommande fyra åren kallas 
inteckningsperiod och innehavaren kan då när som helst inteckna optionerna. Priset för 
optionen, ”strike price”, är 110 % av aktuell aktiekurs som läses av vid 
bokslutskommunikén. Det program som infördes 2005 består också av köpoptioner och 
har liksom de äldre programmen en löptid på sju år. Priset för optionen, strike price, är 
här bestämt till 10 kr, men antalet som tilldelas är avhängigt av två olika faktorer. 
Hälften beror på ”earnings per share” och hälften av ”total shareholders return”. ”Total 
shareholders return” avspeglar hur SEB utvecklas i förhållande till jämförelser med dels 
andra nordiska banker, dels övriga europeiska banker. Indexet för ”total shareholders 
return” tillhandahålls av ett engelskt konsult bolag, Kepplers. 
 
SEB har identifierat både för och nackdelar med optionsprogram. En stor fördel har 
varit den dämpande effekt det fått på lönesättningen. I och med att en anställd blir 
erbjuden en optionsrätt som kompensation blir inte kravet på högre lönenivå lika stort. 
Optionsprogram har på senare tid fått en allt sämre ”klang” hos både media och 
allmänhet. 
 
Motiv 
Motiven bakom införandet av optionsprogrammen var från början ett generellt tryck 
från marknaden. Optionsprogram ansågs vara ett vanligt förekommande fenomen så 
varför skulle inte de ha detsamma? På senare tid har motivet mer 
varit ”marknadsmässiga löner”. Med detta menar SEB att anställda kompenseras med 
en fast lön plus en rörlig lön som följer aktiekursen, och dessutom en del som består av 
optioner. Denna uppdelning är en uttalad kompensationspolicy i SEB som 
kompensationskommittén beslutat om. Därigenom vill de åstadkomma en tydligare 
koppling till den prestation som en anställd utför för företaget.  
 
Värdering 
SEB har själva värderat sina program, de anser sig ha den kompetensen. Vid 
värderingen har de använt sig av B & S. De gamla programmen har värderats enbart 
med denna modell, men vid värdering av de nya programmen har SEB använt sig av en 
extern part: en Londonbelägen konsultfirma vid namn Keppler. Konsultfirman väger in 
hur SEB:s total shareholders return har utvecklats gentemot de andra bankerna, både 
nordiska och europeiska. Det betyder att även i de fall SEB har haft en positiv 
utveckling ställs denna alltid i jämförelse med dess konkurrenter. Den delen av 
värderingen sköts helt av Keppler, som samanställer informationen. Dock är det väldigt 
viktigt att värderingen är fullt kompatibel med IFRS 2, påpekar respondenten.  
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SEB har inte undersökt om alternativa värderingsmodeller skulle kunna användas. 
Tidigare optionsprogram har fungerat som en måttstock, eftersom de nya programmen 
inte får överstiga kostnaden för de gamla. Detta innebär att antalet utställda optioner blir 
beroende av maxkostnaden för optionsprogrammet.  
 
Värderingen av framtida åtaganden är osäker men SEB resonerar i enlighet med IFRS 
och IAS så realistiskt som möjligt och efter bästa förmåga. Den som däremot försöka 
hitta ett annat sätt att värdera för att få lindrande resultateffekter får ”allt som ofta 
tillbaka det i ryggen”.  
 
Beskattning 
På frågan om SEB har funnit några svårigheter vid införande av optionsprogram, med 
tanke på olika lagstiftning i olika länder samt de merkostnader som införandet innebär, 
svarar man nej. Självklart tittar de på konsekvenserna av införandet, främst för 
individen men även för bolaget. Det är moderbolaget som ger ut optionsrätterna och där 
blir inkomstskatten en viktig aspekt. Fokus ligger på funktionalitet för individen och 
redovisningsmässig anpassning för bolaget. Till exempel vägs alla de olika sociala 
avgifterna i de olika länderna samman i ett genomsnitt, och det är denna snittkostnad 
som bokas upp i resultaträkningen. 
 
Redovisningsprinciper 
Sedan ett år tillbaka har SEB anställt en person som bara sysslar med 
redovisningsregler. Tidigare låg detta ansvar på varje avdelning, men i och med den 
mängd nya regelverk som på senare tid sköljt över företagen behövdes en central person 
för detta arbete. 
 
SEB anammar EU:s beslut, men för fram sina synpunkter på kommande regelverk 
bland annat i form av remissvar. Dock hade de inte särskilt många synpunkter på 
IFRS 2. I grund och botten ligger den teorin att det framtida åtagandet ska belasta 
resultatet. De anser också att det är viktigt att informera om dessa åtaganden och 
riskexponeringen. Optionsvärderingen har inte heller någon kassapåverkande effekt 
eftersom värdet bokas tillbaka på eget kapital. SEB ställer sig alltså positiv till IFRS 2 
eftersom man värdesätter möjligheten att lämna information för att på ett transparent 
sätt ge en rättvisande bild av företaget. 
 
Anpassningen till IFRS implementerades av SEB själva men de stämde av löpande med 
sin revisionsbyrå för att kontrollera att regelverket tolkats rätt. Dock återstår ett stort 
arbete med det krav på notapparaten som IFRS ställer. Redovisningsrådets akutgrupp 
har under 2005 löpande kommenterat hur de anser att vissa regler ska tolkas/hanteras 
och SEB välkomnar dessa vägledningar och säger att akutgruppens uttalande i maj var 
väldigt nyttigt. Enligt det uttalandet ska sociala avgifter, som är hänförliga till 
personaloptioner, kostnadsföras fördelade på de perioder under vilka de anställda utför 
tjänster. 
 
SEB har tagit fasta på regeln att endast kostnader för optionsprogram som utfärdats 
efter den 7 november 2002 ska kostnadsföras. Det betyder att kostnaderna för de 
optionsprogram som utfärdades 2003 och 2004 belastat resultatet retroaktivt. Dessa 
kostnader uppgick till mindre än vad som prognostiserats. Som tidigare sagt har det nya 
programmet försetts med ett kostnadstak. Kostnaden för det nya programmet förväntas 
uppgå till ca 100–105 MSEK, det vill säga ca 30-35MSEK per år. Men eftersom 
tilldelningen beror på hur SEB utvecklas gentemot sina konkurrenter, kommer denna 
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kostnad inte att vara fast som under tidigare program, utan måste revideras och 
omvärderas varje år.  
 
SEB anser inte att avsteg från IFRS 2 är motiverade. Efter samtal med konkurrenter 
anser man att ett avsteg vore fel, eftersom regelverket nyligen har introducerats och 
ingen praxis hunnit utvecklas. Revisorer är i allmänhet väldigt regelstyrda, vilket gör att 
de berörda företagen än så länge anpassar sig efter regelverket för att känna sig trygga 
gentemot revisorerna som ska hålla efter och kontrollera redovisningsharmoniseringen. 
Det nuvarande resultatmåttet med redovisningsmässigt resultat gynnas enligt 
respondenten av att nya varianter och modifikationer anammas. Att redovisa ett resultat 
som är rätt och riktigt för alla tror hon inte är möjligt. Om ca 7000 företag i Europa ska 
redovisa på ett likartat sätt, är det inte motiverat med egna tolkningar. Respondenten 
öppnar ändå upp för tanken att avsteg i framtiden kan vara motiverat ur olika perspektiv. 
 
SEB tror inte att utsträckningen/omfattningen av optionsprogrammen kommer att 
förändras, eftersom det är företagets kompensationspolicy som ligger till grund för 
införandet, och den har bestämts av kompensationskommittén (styrelse och ledning). 
Dessutom anses de redovisningseffekter som IFRS 2 bär med sig vara hanterbara. Det 
som skulle kunna lyftas fram som en omfattningsbegränsande aspekt är att man antagit 
ett maxkostnadstak, vilket kan leda till en begränsad optionstilldelning.  
 
Frågan om vilken information som bör finnas i årsredovisningen för att återspegla 
verksamheten på ett rättvisande sätt tycker respondenten är svår att besvara. Problemet 
med att redovisa kostnader som ännu inte är realiserade till verkligt värde per 
balansdagen är ett faktum, och diskussioner om detta kommer alltid att föras, enligt 
respondenten. Det ställs stora upplysningskrav på företagen och dessa upplysningar kan 
kanske hjälpa en insatt person att förstå informationen. Men SEB inriktar sig även på att 
försöka beskriva/förklara i ord på ett pedagogiskt och mindre teoretiskt sätt för andra 
intressenter såsom media och allmänhet. På följdfrågan om de anser att en 
scenarioredovisning skulle vara ett sätt att ge en tydligare information förklarar de att 
detta gjordes på den senaste bolagsstämman. Utgångspunkten för scenarioresonemanget 
var historiska kurser och information om eventuella effekter om optionerna löses in av 
typen: Om kursen är X skulle effekten vid inlösande bli Y. Detta gjordes för att få en 
tydlig koppling till bolagets aktiekurs.  
 

4.2.3 Electrolux 
 
Respondent 
Respondenten på Electrolux är ”Group Chief accountant” Carl-Henrik Lindgren, som är 
bolagets koncernredovisningschef. Han är även medlem i Redovisningsrådet samt aktiv 
i Akutgruppen, och har i den rollen varit med och kommenterat IFRS 2 i allmänhet, och, 
i akutgruppens uttalande (URA46), isynnerhet den obefintliga informationen om hur de 
sociala avgifterna ska redovisas, i  
 
Optionsprogrammens utformning samt historik 
Electrolux hade optionsprogram under åren 1998 till och med 2003, men från 2004 och 
framåt löper istället aktieprogram. De optionsprogram som tidigare fanns bestod av 
syntetiska optioner, och anledningen till detta var det merarbete det innebär att emittera 
aktier. Aktieprogrammen har en treårig vesting period vilket följs av en tvåårig 
inlåsningstid när aktierna inte får handlas villkorslöst (mer om detta i 
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baskattningsavsnittet). Programmet riktar sig till företagets 200 högsta 
befattningshavarna och innefattar även personer på ledande positioner i dotterbolagen. 
Ersättningarna består i stort av en fast lön, en kortsiktig rörlig lön och en långsiktig 
rörlig del, och aktieprogrammet är alltså tänkt att motsvara den sistnämnda delen och 
utgöra det långsiktiga incitamentet. Tilldelningen av aktier är kopplad till tre 
nivåer, ”entry”, ”target” och ”stretch”.  
 
Entry är den nivå som krävs för att tilldelning ska ske överhuvudtaget. Stretch är en 
maximiutdelning som inte kan överskridas, och motsvarar en 50 % högre tilldelning än 
vid target. Kostnaden vid stretch beräknas dock bli 60 % högre, när kostnader för 
sociala avgifter och återköp av aktier räknas med.  
 
Motiv 
Incitamentsprogrammets upplägg är vanligt för att attrahera, behålla och motivera högre 
befattningshavare i företaget. Motiven bakom det byte från optionsbaserade program till 
aktiebaserade, som skedde från och med år 2004, är dels att optionsprogram på den 
tiden hade, och har kanske fortfarande, en dålig klang på marknaden, dels att optioner 
är mer volatila än aktier, vilket gör att sådana program blir mer av ett lotteri. Detta 
enligt samma princip som gäller generellt i skillnaden mellan aktier och optioner. De 
som omfattas av optionsprogram kan ena året få enorma summor sig tilldelade, medan 
påföljande år renderar dem noll kronor – med aktieprogram blir utfallsintervallet 
mindre, vilket kan ses som en fördel.  
 
Värdering 
De optionsprogram som tidigare fanns, och i viss mån fortfarande löper, värderas med 
B & S. Detta görs av Electrolux själva då de anser sig besitta den kompetens som krävs. 
Några alternativa värderingsmodeller har såvitt respondenten vet inte övervägts. De 
nuvarande aktieprogrammen värderas genom att varje målvärde (target) har räknats om 
till det antal aktier som sådant utfall skulle resultera i. Värdet på dessa aktier sätts till 
det genomsnittliga slutvärdet på Electrolux B-aktier på Stockholmsbörsen under tio 
handelsdagar före den dag då erbjudande om deltagande lämnas. Värdet reduceras även 
med nuvärdet av de förväntade utdelningarna under vestingperioden. Sedan sätts mål 
som baseras på aktiekursen vid grant date, dessa relateras sedan till value creation (det 
vill säga kursutvecklingen minus tre års utdelningar) under den treåriga vestingperioden.  
 
Beskattning 
Electrolux har samma program för samtliga medarbetare som tillhör de 200 
nyckelpersonerna och gör inga generella undantag eller annorlunda utformningar 
beroende på olika länders skattesystem. Respondenten tror inte att det existerar 
individuella undantag eller varianter, men är inte helt säker. Den skillnaden som 
kommer av olika länders olika sociala avgifter hanteras praktiskt genom att ett snitt av 
dessa bokas upp i resultaträkningen. Under den tvååriga inlåsningsperioden tillåts 
anställda som deltagit i programmet att sälja aktier för att täcka den förmånsbeskattning 
som uppkommer, men resterande aktier ska behållas.  
 
Redovisningsprinciper 
Respondenten tycker att IFRS 2 hanterar problemet med resursanskaffning utan 
utbetalning på ett bra sätt. Tas resurser in ska det resultera i en kostnad, detta i enlighet 
med IFRS 2. Övergången till IFRS 2 kommer förmodligen inte att påverka Electrolux 
användande av aktierelaterade ersättningar. Dock finns en möjlighet att den kommer att 
påverka och begränsa användningen generellt; i så fall förmodligen främst i branscher 
som exempelvis IT. 
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Kostnadsföringen som IFRS 2 resulterar i har drabbat Electrolux men innebär inga 
betungande förändringar av resultatet – ungefärlig årlig kostnad är 100 miljoner. Dessa 
kostnader har i viss mån kompenserats av användandet av andra IFRS standarder. 
Möjligheten att påverka utformningen av IFRS 2 har respondenten sett som liten. Vem 
som helst får svara och kommentera IASBs ”exposure drafts”, men möjligheten för 
mindre aktörer att påverka bedöms som minimal.  
 
Värderingen till verkligt värde bedöms inte som känslig. Respondenten tror att detta 
ligger närmare en rättvisande bild än att välja att inte alls ta upp programmen, även om 
utfallet stämmer med vad som beräknats. IFRS 2 för redovisningen ett stort steg 
närmare rättvisande bild, eftersom resursförbrukning nu resulterar i en kostnad. I 
resonemanget kring redovisningsprinciper och comprehensive income tycker 
respondenten att kongruensprincipen/comprehensive income är mer aktuell än 
matchningsprincipen. Electrolux program delar antingen ut återköpta aktier, bokförda 
till noll, eller emitterar nya aktier, och ingendera träffar comprehensive income vid 
tilldelning, men däremot vid återköpstillfället. Resultatmåttet och dess innehåll 
förmedlar enligt respondenten relevant information till användaren – detta är dock 
något som kräver att användaren är bekväm med regelverket. De sista bitarna med 
implementeringen av IFRS 2 som nu ska på plats är årsredovisningen, där en 
bedömning måste göras av hur mycket information som ska lämnas under respektive 
rubrik och not. Förenklade årsredovisningar är inget som har framtiden för sig, anser 
respondenten, eftersom regelverket är komplext. Det krävs att användaren är initierad 
för att uppnå förståelse, men han medger att tanken med scenarioredovisning är god.  
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5. Analys 
______________________________________________________________________ 
 
I kapitel 5 analyseras de resultat som presenteras i kapitel 4, Empiri. Dessa resultat 
relateras sedan till den teoretiska och praktiska referensram som beskrivs i kapitel 3. 
Resultaten hänförs till specifika faktorer och fallföretagen jämförs med varandra. 
Intervjuer har genomförts med tre olika börsnoterade bolag. För att underlätta 
läsningen följer analysplanen samma struktur som redovisningen av empirin i kapitel 4.  
 
 
 

5.1 Optionstyp och fördelning 
 
Typen av optioner som företagen använder varierar mellan köpoptioner (SEB), 
syntetiska optioner (Electrolux) samt teckningsoptioner (Enlight). Det som påverkar 
beslutet i valet av optionstyp är om en utspädningseffekt kan accepteras eller inte; det 
gör det nu endast hos Enlight. Hos våra fallföretag kan vi se ett gemensamt mönster hur 
optionsrätterna är fördelade: Samtliga tillfrågade bolag har riktat senare års 
optionsprogram mot ledande befattningshavare och experter.  
 
 

5.2 Motiv till införande 
 
Enligt teorin finns olika motiv till användandet av optionsprogram, och dessa återfinner 
vi i de intervjuade företagens tankar kring varför de valt att kompensera sina anställda. 
Programmen riktar sig enligt teorin till de högre befattningshavarna, vilket 
överensstämmer med SEB och Electrolux, medan Enlight har haft mer 
personalomfattande program. Principal–agent-problematiken är ett bredare grundmotiv 
hos samtliga bolag, och den spetsas av personalmotivet hos Enlight och lönemotivet hos 
SEB och Electrolux. Det som är negativt med optionsprogrammen är de problem som 
allmänheten associerar till; ett faktum som lyfts fram av samtliga företag, lite starkare 
av SEB och Electrolux än av Enlight.  
 
 

5.3 Värdering 
 
För samtliga bolag gäller att värderingen av optionsprogrammen har skett med B & S 
som utgångspunkt. Teoretiskt sett kan vi påvisa att B & S inte ger en helt rättvisande 
värdering då formeln appliceras på de optionsprogram som våra företag använder sig av. 
Vi har dock inte uppfattat att företagen tar någon hänsyn till de avvikelser som kan 
förekomma. Electrolux byte till ersättningar med aktier istället för optioner resulterade 
visserligen i att de inte längre använder B & S, men själva anledningen till bytet var inte 
den förmodat felaktiga värderingen till följd av B & S. Användningen av B & S vid 
värderingar av optionsprogram anses av samtliga respondenter vara mer eller mindre 
kutym, och ifrågasätts överhuvudtaget inte, trots de felaktigheter i värderingen som 
teorin visar kan förekomma.  
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5.4 Beskattning 
 
Vid införandet av Enlights optionsprogram har man i hög grad beaktat 
beskattningsaspekten i olika länder och infört två serier, för att i viss mån kunna 
skräddarsy optionsprogrammet efter respektive land. Anpassningen sker med hänsyn till 
de beskattningsmässiga möjligheter till anpassning som teorin ger att kunna påverka 
huruvida optionerna klassificeras som lön eller värdepapper. Förfarandet är gynnsamt 
för både individen och företaget, då kostnaderna främst anpassas efter nivån på 
respektive lands sociala avgifter. Electrolux och SEB har endast en variant av optioner, 
och inte heller förekommer skillnader på individnivå. Electrolux tillåter, med hänsyn till 
de anställdas skattesituation, försäljning av aktier i den omfattning som krävs för att 
täcka den förmånsbeskattning som uppkommer.  
 
 

5.5 Redovisningsprincipiella kommentarer 
 
Införandet av IFRS 2 har inte mött stort motstånd från något av företagen. Enlight 
redovisar inte i fullständig enlighet med standarden, men följer den ändå i allt väsentligt 
och instämmer i tankegångarna som ligger till grund för den. SEB har kommunicerat 
med IASB under utformningen av standarden. Avsteg från IFRS 2 anser respondenten 
inte vara motiverat i dagsläget. Standarden är ny och praxis bör få hinna ”sätta sig” 
innan eventuella avsteg görs. Vad som skulle kunna vara motiv för avsteg är inte 
respondenten säker på, men om sådana visar sig finnas, vore inte SEB främmande för 
att ta ett sådant steg. En fråga som Electrolux fick besvarad av Redovisningsrådets 
akutgrupp avsåg sociala avgifter som överhuvudtaget inte nämns i IFRS 2. Möjligheten 
för mindre aktörer att påverka utvecklingen i form av remissvar på IASBs exposure 
drafts tror Electrolux respondent i princip är obefintlig. Respondenten kan inte se något 
som skulle motivera avsteg från standarden. Samtliga företag kan sägas närma sig 
IFRS 2 på både ett progressivt samt ett regressivt sätt. Inget av företagen tror att avsteg 
från IFRS 2 kommer eller bör göras i framtiden; SEB lämnar en lucka för möjligheten. 
Detta kan sägas vara en regressiv ansats till standarden, som i längden kan komma att 
hindra utveckling och möjligheter till en mer rättvisande bild. En progressiv ansats kan 
dock alla respondenterna sägas ha i och med att de välkomnar den nya standarden och 
de förändringar den för med sig. Att en beräkning av framtida kostnader, vars 
eventuella existens i vissa fall kan bedömas som föga trolig, måste göras till verkligt 
värde accepteras av samtliga respondenter. Enlight planerar att använda och SEB 
använder sig av scenarioredovisning för att kommunicera med ägare på bolagsstämman 
och på så sätt tydliggöra effekterna av optionsprogrammen vid eventuella utfall, och 
därmed ge en mer rättvisande bild av företaget. Electrolux använder sig numera av 
aktier som ersättningsform, men använder inte heller scenarioredovisning för de 
tidigare optionsprogram som fortfarande är aktuella. Detta motiveras med att 
regelverket är komplext och att användaren själv måste vara insatt för att kunna ta till 
sig den information som krävs för att få en rättvisande bild av företaget. 
 
Samtliga respondenter bedömer att IFRS 2 behandlar problematiken med 
resursanskaffning utan utbetalning på ett bra sätt, och lägger ingen tid på de 
redovisningsprincipiella invändningar som teorin visar att man kan göra mot standarden. 
Argumentet från teorin att lyfta kostnaden av optionsprogram med hänvisning till de tre 
ansatser som enligt nuvarande praxis anses vara skäl att exkludera kostnader från 
Comprehensive income är inget som respondenterna lyfter fram som aktuellt. 
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Resultatmåttet accepteras som det är och användandet av alternativa modeller tycker 
respondenterna generellt är något som användarna av informationen kan ägna sig åt.  
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6. Slutsatser  
______________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel vill vi förmedla de slutsatser vi dragit med analysen som grund. 
______________________________________________________________________ 
 
Införandet av IFRS 2 har enligt vår bedömning påverkat det egna kapitalet hos de 
undersökta bolagen i begränsad omfattning. Det som har haft störst påverkan på SEB: s 
egna kapital är avdrag för priset på underliggande aktier i swappar för säkring av 
personaloptionsprogram, vilket minskar det egna kapitalet med 1,4 miljarder kronor. 
Införandet av IFRS 2 kostar SEB ungefär 35 MSEK per år, medan samma kostnad för 
Electrolux är ungefär 100 MSEK per år. Att IFRS 2 resulterar i negativ resultatpåverkan 
bekräftar tidigare forskning, men dessa kostnader ser företagen som marginella, varför 
de inte tror att avsteg från IFRS 2 kommer göras och inte heller att standarden kommer 
resultera i märkbara förändringar i optionsprogrammens användande eller utformning. 
Utformningen av programmen är relativt lika hos de två största fallföretagen SEB och 
Electrolux, något som kan bero på att familjen Wallenberg är storägare i båda företagen 
och att dessa därför väljer att hantera agent–principal-problematiken på liknande sätt. 
Vi kan se att effekterna av kostnadsföringen är minimal hos företagen, och kan heller 
inte märka någon förändrad inställning till aktierelaterade ersättningar. Skulle företagen 
sluta med denna typ av ersättning skulle detta leda till krav på andra ersättningsformer, 
troligtvis högre lönenivåer. De nya reglerna tvingar visserligen företagen till 
kostnadsföring, men även andra belöningsformer skulle resultera i kostnader för 
företagen.  
 
Beskattningen av optionsprogram hanteras olika bland de undersökta företagen. Enlight 
anpassar sig mer efter individen och det land där respektive individ är verksam i, medan 
SEB och Electrolux inte gör några anpassningar alls, vare sig efter individ eller land. 
Skillnaden ligger i storleken på företagen och deras optionsprogram. SEB och 
Electrolux program omfattar ungefär 200 personer på respektive företag, att jämföra 
med hela företaget Enlight, som har ungefär 75 anställda. Vad Enlight påverkar i och 
med sin anpassning av optionsprogrammen är huruvida de ska beaktas som en 
personaloption eller ett värdepapper. 
 
Den värderingsmodell som företagen använder sig av är B & S, utan hänsyn till att 
optionsprogrammen kan värderas fel när man använder modellen. Att ingen annan 
modell används beror på att inga krav finns på mer rättvisande modeller, varken från 
IASB i form av IFRS 2 eller från finansmarknader och allmänhet. IFRS 2 innehåller 
överhuvudtaget inga förslag eller krav på vilken modell som ska används. Enligt 
respondenterna innebär detta dock inga problem eftersom B & S av kutym används vid 
värdering av optionsprogram, och användandet resulterar inte i några ifrågasättanden av 
modellen. Att inte alla använder samma värderingsmodell kan väcka uppmärksamhet 
när IFRS 2 blivit en etablerad standard, och företagen börjar göra avsteg, eventuellt i 
form av andra värderingsmodeller som kan ge lägre kostnader.  
 
Ingen av företagens respondenter ger uttryck för att avsteg från IFRS 2 kan motiveras 
med redovisningsprincipiella argument. Detta gör att vi drar slutsatsen att standarden 
ligger bra i tiden och inte kommer att ifrågasättas i någon större omfattning av praktiker 
inom de närmaste åren. Ingen av respondenterna ger intryck av att på djupet ha 
reflekterat över income measurement-problematiken eller huruvida 
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optionsprogrammens kostnad skulle kunna lyftas ut ur comprehensive income. Samtliga 
anser att IFRS 2 bidrar till en mer rättvisande bild än tidigare regelverk. 
 
Avslutningsvis anser vi att införandet av IFRS 2 är bra, eftersom kostnadsaktiveringen 
leder till en mer rättvisande bild. Det kan ifrågasättas i vilken utsträckning bilden är 
rättvisande, men vi kan i alla fall konstatera att kostnadsföringen leder till en mer 
rättvisande bild av företagens åtaganden än tidigare. Intressenter, i synnerhet 
aktieägarna, får insyn i vad dessa framtida åtaganden och riskexponeringar innebär, 
vilket förhoppningsvis leder till färre överdrivet förmånliga avtal. Att resultatbegreppet 
utvecklas åt det flexiblare hållet ligger i tiden och känns spännande. Stelbentheten 
minskar och resultatet tar ett steg mot verkligt värde. Respondenterna framstod för oss 
som förvånansvärt likgiltiga i sin inställning till diskussionen kring 
redovisningsprinciper och dess koppling till den nya standarden i IFRS 2. 
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7. Avslutande diskussion 
______________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel diskuterar vi tankar och funderingar om sådant som det empiriska 
materialet inte behandlar, men som ändå har relevans för ämnet. Vi tar även upp 
metodkritik i form av trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet samt förslag till 
fortsatt forskning. 
______________________________________________________________________ 
 
Bolagen står idag inför otroligt många nya regler och förordningar, som de redan borde 
ha implementerat eller ska implementera inom kort. Tillsynsmyndigheterna över 
svenska företag överöses med nya krav från EU, som de ska införa i Sverige. IFRS 
standarder är relativt nya regler, vilket gör att det är svårt att redan nu uttala sig om 
effekten på sikt. Eftersom 2005 är det första året som företagen enligt lag måste anpassa 
sin redovisning enligt IFRS 2 blir den faktiska effekten givetvis överblickbar och mer 
analyserbar först om några år. Att regelövergången från RR till IFRS är ett stort och 
arbetskrävande projekt har vi märkt när vi pratat med företagsrepresentanter. Frågan är 
hur rättvisande bilden blir eftersom problem som felvärdering, försök att lindra 
nationella beskattningskonsekvenser etc. påverkar hur företagen väljer att hantera de 
nya reglerna.  
 
 

7.1 Metodkritik 
 
Metoden fallstudier innebär en viss medverkan i det aktuella fallet. Även om 
metodlitteraturen visar att en studie som vår kan använda sig av fallstudier som 
tillvägagångssätt, kan man ändå reflektera över om det kanske finns andra 
tillvägagångssätt som skulle ha haft större relevans för studiens syfte. 
 
Vi har tidigare lyft fram att kvalitativa studier är kvantitativt begränsade, det vill i vårt 
fall säga att endast ett fåtal företagsrespondenter tillfrågades. Vi har även påpekat att 
studier av ett fåtal fall istället ofta undersöker på en djupare nivå, men detta kan ändå 
ses som ett generaliseringsbegränsande urval. Kritiken består av att det statistiska urval 
som görs för liknande undersökningar inte är representativt för samhället i övrigt. Om 
vi hade valt en kvantitativ metod med ett större statistiskt urval som grund, hade 
möjligheten att göra statistiska generaliseringar utifrån studiens resultat varit större. 
Denna studie har visserligen för avsikt att möjliggöra generella slutsatser men som vi 
framhåller i avsnittet om metodproblem syftar kvalitativa studier i form av fallstudier 
till att producera generella slutsatser av en annan sorts än socialvetenskapliga 
undersökningar.  
 
Urvalet kan också ses som ett problem, eftersom endast tre företag undersökts, och av 
dessa tre ägs två (SEB och Electrolux) av Wallenbergsfären. Ersättningsformerna i 
dessa bolag ser väldigt lika ut, och även detta kan göra att vår förmåga att dra generella 
slutsatser begränsas. Enligt metodlitteraturen finns det motstridiga uppgifter angående 
hur många fall som en fallstudie ska omfatta, varierande från några få till väldigt många. 
Ur litteraturen kan vi även utläsa att ju färre fall som studeras desto mer information om 
varje fall kan samlas. Men oavsett detta borde kanske urvalet i viss utsträckning utökats 
för att öka trovärdigheten och generaliserbarheten.  



 

 39

 
För ökad trovärdighet kan olika källor användas, som metodkapitlet beskriver. Vår 
huvudsakliga primära källa är dock intervjuerna. Dessa intervjuer behandlar problemet 
endast utifrån ett praktiskt perspektiv och ur ett företagsperspektiv. För att öka 
trovärdigheten skulle även ytterliggare externa parter kunna ha använts som 
primärkällor. Samtal med teoretiker, det vill säga experter på området, var planerade, 
men tiden räckte inte till. För att skapa större trovärdighet har vi låtit de fallföretag som 
velat, ta del av det sammanställda empirimaterialet, för att på så sätt kunna kommentera 
och upptäcka eventuella feltolkningar. Detta är något som Yin påpekar i sin litteratur 
som en åtgärd för att öka validiteten för en undersökning.  
 
Intervjuformen har också sina för- och nackdelar. Denna studie bygger på 
samtalsintervjuer, men oavsett intervjuform beror resultatet på sanningsenligheten i 
respondenternas svar. Även vi, i rollen som forskare, kan påverka intervjusvaren 
beroende på vilken förförståelse vi har av ämnet, vår attityd och engagemang under 
intervjun, vårt sätt att ställa följdfrågor etc. Detta gör att såväl resultat som slutsatser 
kan ifrågasättas. 
 
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Värderingen 
De traditionella optionsmodellerna ger normalt en missvisande värdering av 
personaloptioner. Med anledning av detta har flexiblare modeller för värdering av 
optioner utvecklats, exempelvis har Aon Consulting utvecklat ”Aon Consulting 
Actuarial Binominal Model”. Denna modell sägs i de flesta fall leda till lägre kostnader 
och en mer realistisk värdering.110 Om modellen håller vad den lovar tycker vi det vore 
intressant att undersöka hur pass stor resultateffekten kan tänkas bli och också 
benägenheten att acceptera nya värderingsmodeller inom de olika branscher som berörs. 
 
Beskattningen 
Det skulle också vara intressant att på en bredare basis ta del av hur företagen hanterar 
de nationella beskattningskonsekvenserna. Att undersöka en större krets företag för att 
se hur uppdelningen mellan optionsprogram som klassificeras som personaloptioner 
respektive som värdepapper ser ut, hur företagen hanterar problematiken kring olika 
sociala avgifter i olika länder, samt om det finns det någon skillnad mellan stora och 
mindre företag, vore intressanta vinklingar på en sådan studie. 
 
Resultatmåttet 
Även en fördjupning kring komplexiteten kring ”income measurement” 
samt ”comprehensive income” skulle vara intressant att ta del av. Hur väl införstådda är 
företagen med denna problematik/möjlighet och hur ställer sig de till det? Under 
uppsatsen framväxt har vi fokuserat alltmer på dessa redovisningsåtgärder, och skulle vi 
börja om uppsatsarbetet idag skulle vi lägga tonvikten på dem, lyfta fram 
resultatbegreppet och ”comprehensive income” och fokusera på samspelet mellan dessa 
och IFRS. 
 

                                                 
110  Aon Sweden AB. http://www.aon.com/se/se/pension/Aktuariellatjanster.jsp (2005-10-13) 



 

 40

En jämförelse mellan IFRS och US GAAP skulle vara intressant för att undersöka 
möjligheten att införa ett redovisningsregelverk som skulle kunna gälla världen över. 
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Bilaga 1 
 

Intervjumall 
 
Fakta om optionsprogram 
 
 

1. Vilken typ av optionsprogram använder ni er av? 
 

i. Historiska respektive eventuella framtida program 
ii. Vad har legat till grund för valen? 

 
2. Vilken löptid har optionerna? 

 
3. Hur är optionerna fördelade? 

 
i. Personal respektive ledningspersoner 

 
4. Vilket/vilka motiv låg till grund för införandet av optionsprogrammen? 

 
i. Gradera viktigast (1) och inte viktig (5) 

 
5. Har många omfattas av optionsprogrammet? 

 
6. När infördes optionsprogrammet? 

 
7. Vilka för- respektive nackdelar har du identifierat med optionsprogram? 

 
 
 
Värdering av optionsprogram 

 
 

8. Hur värderar ni företagets optionsprogram?  
 

9. Vilka variabler påverkar värderingen?  
 

i. I vilken utsträckning kan de förändras? 
 

 
10. Har ni undersökt om olika/andra värderingsmodeller kan påverka resultateffekterna i 

resultaträkningen? 
 

i. Om ja, nämn några för resp. nackdelar med värderingsmodeller? 
 

→ 
      (bilaga 1) 



 

 II

Konsekvenser av IFRS 2 
 
 

11. Hur ställer ni er till införandet av IFRS 2? 
 

12. Hur påverkar övergången till IFRS 2 företagets resultat? 
 

13. Hur tror du i allmänhet att IFRS 2 kommer påverka utformningen av framtida 
optionsprogram? 

 
14. Kan utformningen av optionsprogram i allmänhet komma att förändras i syfte att minska 

negativa resultateffekter? 
 

15. Har införandet av IFRS 2 påverkat i vilken utsträckning/omfattning som ni kommer att 
använda optionsprogram? 

 
 
Redovisningsprinciper 
 
 

16. Vilken information behövs i årsredovisningen för att enklast/bäst uppnå rättvisande 
bild? 

 
17. Anser du att avsteg från IFRS 2 kan motiveras med hänsyn till gällande 

redovisningsprinciper? 
 

i. Om ja, i så fall vilka? 
 
 
 



 

 III

Bilaga 2 

 

Modell 
 
Sid 2. 
 
 

111 
    Förhållandet mellan EFRAG och ARC 

Källa:  http://www.efrag.org/ (2005-12-13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
111 http://www.efrag.org/ (2005-12-13) 



 

 IV

Bilaga 3 
 

Översatta citat 
 
 
Sid 5. 
 

”In general, case studies are the preferred strategy when “how” and 
“why” questions are being posed, when the investigator has little control 
over events, and when the focus is on a contemporary phenomenon within 
some real-life context”112 

 
Sid 9. 
 
 

”Psychometricians have long acknowledged that validity is the most 
fundamental and important characteristics of a test. After all, validity 
defines the meaning of test scores. Reliability is important too, but only 
insofar that it constrains validity”113. 

 
 
 

                                                 
112 Yin, R.K (2003) “Case study research-Design and method” s.1 
113 Gregory, R (1992) “Psychological testing. Theory, principles and applications” s.117 


