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Abstract 

The implementation of IFRS 2 led to significant changes in the accounting practices for 

corporations regarding stock related compensation. The new regulations required firms to 

account for the stock based compensation as an expense in the financial statements, rather 

than merely disclosing the information in the notes section to the statements. Following prior 

research on the area; specifically studies made in the U.S., where researchers find that 

companies change their use of stock based compensation due to the increased accounted 

expenses, this study hypothesizes that the same pattern may be found among companies listed 

on the Swedish stock market. The results of this study show that the use of option incentives 

has decreased during the studied period 2001-2008 and that the decrease in part can be 

derived from IFRS 2 and in part from other factors. The results are useful to future research, 

as they provide an overview of the effects that IFRS 2 had on companies, and various factors 

that influence the behavior of corporations, as well as in a larger perspective be a factor to 

take into account for future modifications of the IFRS. 
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I. INLEDNING 

Detta avsnitt ger först en bakgrund till ämnet, efterföljt av en problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens 

frågeställning och syfte. 

1.1 BAKGRUND 

en senare tidens tilltagande globalisering har gett upphov till en ökad efterfrågan av mer 

internationellt harmoniserade redovisningsstandarder (Melville, 2011:5). Tidigare regleringar 

tillät företag i olika länder att redovisa på olika sätt vilket ansågs försämra jämförbarheten och således 

leda till mindre effektiva kapitalmarknader (Chiapello & Medjad, 2009). För att motverka detta har 

det privata organet International Accounting Standards Board (IASB) utvecklat internationella 

standarder, under benämningen International Financial Reporting Standards (IFRS). Tanken med 

standarderna var att de i framtiden skulle accepteras och implementeras världen över. Ett stort steg i 

denna riktning togs 2002 när Europeiska Unionen (EU) beslutade om att samtliga börsnoterade 

bolag inom unionen senast från och med 1 januari 2005 skulle tillämpa IFRS fullt ut (Chiapello & 

Medjad, 2009). Sedan dess har fler och fler länder anslutit sig till IASB:s ramverk och idag kräver 

över 90 länder att listade företag tillämpar IFRS (Melville, 2011:11).  

 

Som medlemsstat i EU blev det tvingande för svenska företag att följa IFRS efter den 1 januari 2005. 

Innan införandet av IASB:s ramverk omfattades de svenska börsnoterade bolagen av 

Redovisningsrådets Rekommendationer (RR). För Sverige innebar övergången från RR till IFRS 

stora förändringar inom flera redovisningsområden (Sundgren et al., 2009:12). Sättet svenska 

börsbolag skulle redovisa användandet av aktierelaterade ersättningar utgjorde ett av de berörda 

områdena. Genom införandet av IFRS 2, den standard som behandlar redovisningen av 

aktierelaterade ersättningar, blev det tvingande för företagen att ta upp dem som en kostnad i 

resultaträkningen istället för att informera om dessa i fotnoter. Den största skillnaden skulle gälla 

redovisningen av företagens optionsprogrami, eftersom dessa var den typ av aktierelaterade 

incitamentsprogram som användes av företag i störst utsträckning (Botosan & Plumlee, 2001; Street 

& Cereola, 2004). På grund av kostnadsföringen förutspåddes flertalet företag som omfattades av 

IASB:s ramverk och tillämpade optionsprogram redovisa ett lägre resultat. I ett uttalande från den 

dåvarande ordföranden för IASB, David Tweedie, skulle vinsten hos bolagen inom Europa i 

                                                      
i Optionsprogram är en typ av aktierelaterad ersättning som ger en anställd rätt att köpa en tillgång (vanligtvis aktier) till 

ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt (Huddart, 1994). 

D 
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genomsnitt minska med cirka 10 procent om standarden hade tillämpats år 2002, det vill säga det år 

då förslaget om IFRS 2 offentliggjordes (Financial Management, 2004).  

 

Även i USA, som istället omfattades av den amerikanska motsvarigheten av IASB, Financial 

Accounting Standards Board (FASB), offentliggjordes förslaget om att införa obligatorisk 

kostnadsföring av företagens aktierelaterade incitamentsprogram under år 2002 (Feng & Tian, 2009). 

Kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor’s (S&P) uppskattade 2002 att optionskostnaden för 

företagen i det amerikanska börsindexet S&P 500 skulle minska företagens vinst med i genomsnitt 17 

procent (Feng & Tian, 2009). Liknande resultat bidrog Weil och Segal (2002) med, som fann att 

företagen ingående i samma index år 2001 skulle ha redovisat 23 procent lägre resultat om den 

obligatoriska kostnadsföringen varit gällande redan då.  

 

Trots att optionsprogram används i större utsträckning i USA jämfört med i Europa och att 

kostnadseffekterna därmed är större hos amerikanska bolag, menar Street och Cereola (2004) att 

debatten om huruvida optionsprogram skall kostnadsföras eller inte, varit lika stor på båda sidor av 

Atlanten. På grund av den minskade vinst som IFRS 2 och den amerikanska motsvarigheten SFAS 

148ii förväntades innebära, utgjorde regeländringen ett kontroversiellt ämne. Den amerikanska 

finansmannen Warren Buffet var en av de mest aktiva förespråkarna av den obligatoriska 

kostnadsföringen. Enligt honom var den tvingande kostnadsföringen en självklarhet eftersom när ett 

optionsprogram utnyttjas, krävs det att nya aktier emitteras, vilket innebär att vinsten per aktie i 

bolaget reduceras (Apostolou & Crumbley, 2005). Bland annat skrev Buffett år 1993 följande i sitt 

brev till aktieägarna i hans bolag Berkshire Hathaway Inc. (Van Horne & Wachowicz, 1995): 

 

“It seems to me that the realities of stock options can be summarized quite simply: If options aren’t a form of 

compensation, what are they? If compensation isn’t an expense, what is it? And, if expenses shouldn’t go into the 

calculation of earnings, where in the world should they go?” 

 

Ronen (2006), som motsatte sig den obligatoriska kostnadsföringen, argumenterade istället att 

optionsprogram inte påverkar ett företags förmögenhet eftersom dess kassaflöde inte påverkas. 

Dessutom finns det de som menar att värderingsmodellerna för optioner som enligt standarden 

                                                      
ii Statement of Financial Accounting Standards 148 (se www.fasb.org). 
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anses godtagbara (exempelvis Black-Scholes-modellen) är tvetydiga och kräver många godtyckliga och 

subjektiva antaganden, vilket kan innebära missvisande värderingar (Apostolou & Crumbley, 2005).  

 

Som framgår av ovanstående bakgrund har en intensiv debatt existerat angående införandet av 

obligatorisk kostnadsföring av optionsprogram. Apostolou och Crumbley (2005) menar till och med 

att det varit den mest kontroversiella inom revision det senaste decenniet. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Enligt teorin om den effektiva marknadshypotesen (EMH) borde införandet av IFRS 2 och SFAS 

148 inte påverka hur företagen utformar sina optionsprogram, eftersom informationen om deras 

påverkan delgivits i företagens redovisning även innan införandet. EMH bygger på antagandet att 

marknaden är effektiv, varför investerare enligt teorin snabbt tar hänsyn till all offentlig information 

som delgivits i företagens redovisning i sina värderingar. Således kommer marknaden enligt teorin 

inte att reagera på information som redan funnits tillgänglig, oavsett var den redovisats (Feng & Tian, 

2009). Av den anledningen kan man fråga sig hur debatten kring införandet av obligatorisk 

kostnadsföring kunnat bli så stor. Av samma anledning finns det heller inga incitament för företagen 

att förändra tillämpningen av sina optionsprogram, eftersom investerarna är indifferenta gällande var 

informationen delges. Trots det har undersökningar i olika länder funnit bevis på att företagens 

användande av optionsprogrammen förändrats till följd av kostnadsföringen (Feng & Tian, 2009; 

Carter et al., 2007). Feng och Tian (2009) finner exempelvis att införandet av SFAS 148 gett upphov 

till en årlig genomsnittlig minskning motsvarande 16,7 procent per år mellan 2002-2005, gällande 

tillämpandet av optioner som incitamentsprogram i amerikanska bolag.    

 

En förklaring till att företagen minskat tillämpandet av optioner som incitament till VD trots 

investerarnas indifferens, är enligt Feng och Tian (2009) att företagens beslutsfattare uppfattar att det 

lägre resultatet, till följd av obligatorisk kostnadsföring, skulle kunna påverka investerarnas 

uppfattning om företagets prestation negativt. Graham et al. (2005) fann att majoriteten av 

ekonomichefer uppfattat de finansiella marknaderna lägger mer vikt vid rapporterad vinst än vid 

information som ges i fotnoter. Enligt agentteoriniii kommer ledningen sträva efter att redovisa den 

information som tyder på att de handlar på ett vis som är i aktieägarnas intresse (Deegan & 

Unerman, 2006:214). På grund av risken att ett lägre resultat kan uppfattas negativt, oavsett om 

                                                      
iii Agentteorin presenteras närmre under avsnittet för den teoretiska referensramen. 
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företagets kassaflöde förändrats, kommer ledningen därför enligt teorin att vilja redovisa den mest 

positiva informationen, vilket enligt tidigare forskning tycks vara ett högre resultat till följd av 

minskad tillämpning av optionsprogram.   

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

Införandet av IFRS 2 har lett till en debatt angående hur aktierelaterade ersättningar skall redovisas. 

De flesta studier som utförts inom området gjordes innan införandet av den obligatoriska 

kostnadsföringen (Feng & Tian, 2009), vilket innebär att effekterna på företags optionstillämpande 

enbart kunnat förutspås. De argument som använts i debatten har således endast byggt på 

antaganden och uppskattningar och därför är det intressant att undersöka vad utfallet av den 

obligatoriska kostnadsföringen faktiskt blev. 

 

De flesta undersökningar som gjorts har dessutom studerat effekterna av införandet av 

kostnadsföringen av aktierelaterade incitamentsprogram i USA, och det förefaller finnas betydligt 

färre undersökningar gjorda på den europeiska och däribland svenska marknaden. Av den 

anledningen borde det vara intressant att undersöka vilken påverkan IFRS 2 haft på svenska företags 

utformning av aktierelaterade ersättningar, med fokus på optionsprogram. Eftersom VD är den 

person i bolaget som i störst utsträckning har aktierelaterade ersättningsprogram som incitament är 

det därför intressant att titta på VD:s ersättning (Bång & Waldenström, 2009).  

 

Utifrån bakgrunden och problemdiskussionen formuleras forskningsfrågan för uppsatsen på följande 

vis: “Har företag i Sverige ändrat sin tillämpning av optionsprogram som form av ersättning till VD, sedan 

införandet av IFRS 2?”. 

1.4 SYFTE 

Syftet med undersökningen är att utreda hur en specifik redovisningsmässig regelförändring kan 

påverka företags beteende, samt att göra en ansats till att förklara en eventuell förändring; i detta fall 

hur IFRS 2 har påverkat svenska företags tillämpande av optionsprogram som incitament till VD.  
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II. REFERENSRAM 

Detta avsnitt behandlar den teoretiska referensram som är väsentlig studien. Referensramen består av olika begrepp, 

ekonomiska modeller och teorier som är relevanta för undersökningen samt en genomgång av tidigare forskning. 

Grundat på detta utvecklas uppsatsens förväntningar och hypoteser. 

2.1 VD-LÖNERS SAMMANSÄTTNING I SVERIGE 

Kompensationen för VD tenderar att skilja sig åt mycket mellan olika företag. Den är sammansatt av 

olika komponenter och varierar i storlek och utbredning (Meyerson, 1994). Enligt Bång och 

Waldenström (2009) består VD-löner normalt av följande komponenter: fast lön, bonus, aktier och 

optioner, pension och övriga förmåner. 

 

Den fasta lönen utgör stommen i VD:s ersättning. Utöver den fasta lönen är det i Sverige vanligt att 

också betala en bonus, som ofta består av en årlig kontantersättning. Bonusen baseras ofta på olika 

mått av bolagets lönsamhet eller VD:s prestation under det gångna året (Meyerson, 1994; Bång & 

Waldenström, 2009). Bång och Waldenström (2009) förklarar att storleken på bonusen i vissa fall 

direkt kan härledas till aktiekursen och i andra fall gör exempelvis styrelsen en subjektiv bedömning 

av hur mycket VD har förtjänat. Vidare kan VD ersättas genom tilldelning av aktier eller optioner av 

olika slag, så kallade “incitamentsprogram”. Tanken är att om VD utför ett bättre jobb kommer 

bolagets aktiekurs stiga vilket ökar värdet på denna del av ersättningen, med andra ord utgör det ett 

incitament för att arbeta i aktieägarnas intressen (Meyerson, 1994). Slutligen finns någon form av 

pension, vilken ger rätt till att få ut en viss del av sin lön när man inte arbetar längre, och även andra 

förmåner förekommer, i form av exempelvis avgångsvederlag, olika typer av försäkringar, tjänstebil 

et cetera (Bång & Waldenström, 2009). 

2.2 OPTIONER OCH OPTIONSPROGRAM 

Inom de flesta företag utgör ekonomistyrning en viktig del av strategin. Det innebär att sätta upp och 

eftersträva monetära och ekonomirelaterade mål (Ax et al., 2009:17). För att uppnå sina mål krävs att 

företagets anställda gemensamt arbetar mot dem och att de har incitament att göra det (Kjellman et 

al., 2003:39). Incitament kan bland annat skapas med hjälp av olika former av belöningssystem i 

företag. En sådan typ av belöningssystem är aktierelaterade incitamentsprogram, som i regel utgörs 
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av något av eller en kombination av optioner och konvertibleriv (Smitt et al., 2002:53). Dessa 

program används alltså av företagen för att motivera sina anställda till att arbeta mot och uppnå 

organisationens mål (Kjellman et al., 2003:40). 

 

En option är i grunden ett avtal som ger innehavaren rätt att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) en 

tillgång till ett förutbestämt pris (lösenpris) vid en förutbestämd tidpunkt (lösendag). För denna rätt 

avlägger innehavaren oftast en viss monetär betalning (premie) (Huddart, 1994). Skulle aktiepriset vid 

lösendagen vara högre än lösenpriset gör innehavaren en vinst. Är aktiekursen däremot lägre än 

lösenpriset blir optionen värdelös, eftersom det går att köpa samma aktier till ett lägre pris på 

marknaden (Hansson, 2009:122). Rutberg och Rutberg (1998) anger att de vanligast förekommande 

formerna av optioner som incitament inom svenska företag är köpoptioner, teckningsoptioner, syntetiska 

optioner och personaloptioner. Nedan redogörs för skillnaderna mellan dessa. 

 

Köpoptioner ger innehavaren rätt att köpa den tillgång som optionerna avser till ett förutbestämt pris 

vid en förutbestäm tidpunkt. Förmånen i en köpoption är alltså möjligheten att förvärva en tillgång 

(exempelvis aktier) till ett lägre pris än vad de handlas till på marknaden, och därigenom göra en vinst 

(Smitt et al., 2002:43). För möjligheten att köpa aktien till ett förutbestämt pris betalar den anställde 

en premie för optionen, vilken kan ses som ägarens säkerhet. 

 

Teckningsoptioner ger innehavaren rätt att köpa aktier i samband med nyemissioner. Denna typ av 

optioner begränsas inte av anställning på något sätt, utan innehavaren kan fritt handla med dessa på 

en marknadsplats och vanligtvis betalar även den anställde ett marknadsmässigt pris för optionen 

(Smitt et al., 2002:57). 

 

Syntetiska optioner fungerar i praktiken mycket likt köpoptioner. Den främsta skillnaden är att då 

innehavaren löser in optionen innebär det inte ett förvärv av den underliggande aktien, utan istället 

får denne en kontant ersättning motsvarande vinsten på optionen. Med andra ord, om kursen vid 

lösendagen är högre än lösenpriset, ersätts den anställde av bolaget kontant motsvarande 

mellanskillnaden (Smitt et al., 2002:63). 

 

                                                      
iv Konvertibla skuldebrev utgivna av företag som inom en fastställd tid kan konverteras till aktier i företaget till en på 

förhand bestämd kurs (Nationalencyklopedin, 2013). 
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Personaloptioner kan antingen vara tecknings- eller köpoptioner, med skillnaden att de inte kan 

överlåtas eller handlas som vanliga optioner, samt att de förfaller, det vill säga upphör att gälla om 

anställningen avslutas (Smitt et al., 2002:66). De kräver vidare ingen premie och löptiden är ofta 

längre än andra optioner (5 till 10 år), vilket innebär att den anställde måste arbeta kvar i bolaget 

längre för att kunna utnyttja dem (Smitt et al., 2002:67). 

2.3 REDOVISNING AV OPTIONSPROGRAM 

Eftersom denna studie ämnar undersöka införandet av IFRS 2:s effekter på företagens användande 

av optionsprogram, redogörs nedan för vad som skiljer IFRS 2 från det i Sverige tidigare gällande 

regelverket Redovisningsrådets Rekommendationer 29 (RR 29). 

2.3.1 Redovisningen av optionsprogram innan IFRS 2 

Innan införandet av IASB:s konceptuella ramverk och således IFRS 2, omfattades svenska bolag 

istället av ramverket Redovisningsrådets Rekommendationer (Sundgren et al., 2009:12). Den text 

som specifikt reglerade redovisningen av aktierelaterade ersättningsprogram innan IFRS 2 var RR 29. 

Enligt RR 29 var företag inte tvungna att redovisa sina aktierelaterade incitamentsprograms verkliga 

värde som en kostnad. Istället skulle företagen någonstans i sina årsredovisningar delge den 

information som gjorde det ”/.../ möjligt för användarna av de finansiella rapporterna att bedöma vilken 

inverkan aktierelaterade ersättningar har på företagets finansiella ställning, resultat och kassaflöde.” 

(Bokföringsnämnden, 2002:53). Detta innebar att RR 29 krävde att företagen gav utförliga 

upplysningar om antalet utfärdade aktierelaterade ersättningsprogram samt dess villkor. RR 29 

krävde även att företaget informerar om ”Det verkliga värdet vid emissionstidpunkten av företagets egna 

egetkapitalinstrumentv (förutom aktieoptioner) som under perioden emitterats av företaget till aktierelaterade planer 

eller till anställda, eller av dylika planer till anställda.” (Bokföringsnämnden, 2002:54). Anledningen till att 

information om optionernas verkliga värde inte skulle delges motiverades i RR 29 med att det inte 

rådde någon samstämmighet om det lämpliga sättet att fastställa detta (Bokföringsnämnden, 

2002:55). Informationen som krävs för att göra korrekta bedömningar av de aktierelaterade 

ersättningsprogrammens påverkan på företagets finansiella ställning, resultat och kassaflöde har alltså 

under hela denna period existerat. Skillnaden är att den presenterats i fotnoter istället för i 

resultaträkningen (Westermark, 2005:154). 

                                                      
v ”Med egetkapitalinstrument avses ett avtal som styrker en residual rätt i ett företags tillgångar. Exempel på ett 

egetkapitalinstrument är en aktieoption som innebär att innehavaren har rätten att köpa ett förutbestämt antal aktier i ett 

företag” (Europeiska Kommissionen, 2004:20). 
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2.3.2 IFRS 2 

Lagförslaget om kostnadsföring av företags optionsprogram offentliggjordes för första gången i 

november 2002, under benämningen Exposure Draft 2vi (ED 2). Den 19 februari 2004 beslutades 

om att IFRS 2 från och med 1 januari 2005 skulle bli gällande lag i Sverige och därmed tvingande för 

företag att tillämpa (Street & Cereola, 2004; Sundgren et al., 2009:12). 

 
Införandet av IFRS 2 innebar att samtliga aktierelaterade ersättningar skulle kostnadsföras till verkligt 

värde. Mer detaljerat specificerar lagen att IFRS 2 skall tillämpas för ”/.../aktierelaterade ersättningar som 

regleras med egetkapitalinstrument genom vilka företaget erhåller varor eller tjänster som ersättning för företagets 

egetkapitalinstrument (exempelvis aktier eller aktieoptioner)” (Europeiska Kommissionen, 2004:1). Lagen 

skall även tillämpas i situationer då kontanter motsvarande värdet på ett underliggande 

egenkapitalinstrumentet betalas ut som ersättning, samt för transaktioner då det finns ett val att 

reglera ersättningen med antingen kontanter eller genom emission av egetkapitalinstrument 

(Europeiska Kommissionen, 2004:20). Under den sistnämnda kategorin av transaktioner, faller 

exempelvis konvertibler, eftersom det är ett instrument som innehavaren kan välja att omvandla till 

antingen aktier eller kontanter (FAR Förlag AB, 2005:§34-37). 

 

Det verkliga värdet på aktierelaterade incitamentsprogram, vilket kommer att utgöra den kostnad 

som skall tas upp i resultaträkningen, skall beräknas vid utfärdandet av programmen 

(värderingstidpunkten) (Ernst & Young, 2009). Den beräknade kostnaden skall erkännas och tas upp i 

resultaträkningen först när den anställde utfört sina åtaganden, vilket kan innebära att vissa 

intjänandevillkor måste uppfyllas för att kvalificera sig för ersättningen (Europeiska Kommissionen, 

2004). Exempel på intjänandevillkor kan vara att en anställd måste stanna i företaget under en viss 

period eller uppnå vissa uppsatta resultatmått (Westermark, 2005:154). Är kravet exempelvis att en 

anställd skall arbeta kvar i företaget till och med lösendagen av incitamentsprogrammet och denna är 

tre år från värderingstidpunkten, skall en tredjedel av kostnaden tas upp i resultaträkningen per år. I 

frånvaro av villkor skall kostnadsföringen ske vid utfärdandet av incitamentsprogrammet (Ernst & 

Young, 2009). Kostnaden skall även motsvaras av en ökning i företagets egna kapital, alternativt en 

ökning av företagets skulder. Huruvida kostnaden skall motsvaras av en ökning av eget kapital eller 

en ökning av skulder beror på om ersättningen sker kontant eller genom egetkapitalinstrument. Sker 

                                                      
vi Exposure Draft: ett dokument som presenterar ett specifikt förslag om en framtida standard, till allmänhetens 

granskning (Street & Cereola, 2004; Development and publication of an exposure draft, 2013). 
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ersättningen genom egetkapitalinstrument uppstår en ökning av eget kapital och sker det genom 

kontanter uppstår en skuld (Europeiska Kommissionen, 2004). 

2.4 EKONOMISKA TEORIER 

2.4.1 Effektiva marknadshypotesen (EMH) 

Enligt modern finansteori bestäms en akties pris som summan av de framtida kassaflöden som 

företaget dit aktien är knuten förväntas inbringa, diskonterade till nuvärde (Sharpe, 1970:300ff). 

Detta innebär att den information som leder till en förändring i företagets värde måste ha påverkat 

investerarnas förväntningar om de framtida kassaflödena (Fama, 1970; Deegan & Unerman, 2009). 

En teori som behandlar hur de finansiella marknaderna använder sig av denna information är den 

effektiva marknadshypotesen (EMH). Enligt EMH råder hård konkurrens om tillgänglig information 

som kan hjälpa investerare att förutspå storleken på företagets framtida kassaflöden. Denna 

konkurrens driver investerarna att ständigt leta information från mängder av olika källor (Watts & 

Zimmerman, 1986). Givet att informationen är offentliggjord skall det enligt teorin inte spela någon 

roll var informationen delges. Huruvida den delges i företagets resultaträkning, som fotnot i denna, 

på bolagsstämman eller på annat sätt skall därför inte spela någon roll. På grund av den hårda 

konkurrensen förväntas ny offentliggjord information snabbt reflekteras i marknadspriserna. EMH 

argumenterar således för att marknadspriser alltid reflekterar all information som är offentlig för 

tillfället (Fama et al., 1969). Marknaden skall alltså inte reagera på information som funnits tidigare, 

då den redan finns med i dess beräkning av företagets värde. Den enda information som enligt teorin 

skall påverka aktiepriser är sådan som inte funnits tidigare och som signalerar en förändring i 

företagets kassaflöde (Fama et al., 1969). Eftersom informationen om företagens optionsprogram 

varit offentlig även innan IFRS 2 samt att regelförändringen inte påverkar företagens kassaflöde 

(Ronen, 2006), förväntas investerarna enligt teorin att vara indifferenta till regelförändringen.  

2.4.2 Agentteorin 

En teori som kan förklara företags tillämpande av aktierelaterade ersättningar är agentteorin. Enligt 

teorins grundare Jensen och Meckling (1976) uppstår principal-agentkonflikter då agentrelationer 

upprättas. Deras definition av en agentrelation är följande (Jensen & Meckling, 1976:308): 

 

”/…/ an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person 

(the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the 

agent.” 
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En vanlig agentrelation är då aktieägare (principaler) delegerar beslutsrätten i företaget till 

företagsledningen (agenter). Anledningen till att principal-agentkonflikter uppstår i agentrelationer 

beror på att principalen och agentens mål med företagandet inte alltid är kongruenta (Jensen & 

Meckling, 1976; Donaldson & Davis, 1991). Givet teorins antagande om att båda parter i relationen 

är nyttomaximerare, finns det därför enligt Jensen och Meckling (1976) skäl att tro att agenten inte 

alltid kommer att agera i förhållande till vad som är bäst för principalen. 

 

Agentteorin ämnar förklara hur kongruens mellan agent och principal uppnås (Eisenhardt, 1989). En 

enkel modell som beskriver hur kongruens uppnås är Lamberts (2001) agentmodell nedan. Processen 

börjar med att principalen väljer de prestationsmått (y) efter vilka agentens prestation skall värderas 

och hur dessa mått skall förhålla sig till dennes kompensation (x), vilket ger 

kompensationsfunktionen (s(x, y)). Beroende på hur kontraktet utformas kommer agenten välja att 

bete sig på ett visst sätt (a). När agentens arbete är slutfört jämförs hur utfallet (x) förhåller sig till det 

mått som används för att värdera agentens prestation (y) för att till sist komma fram till vad agenten 

skall ha för ersättning för sitt arbete (s(x, y)).  

 

 

Figur 1: Agentmodell (Lambert, 2001). 

 

Hur väl ett incitamentsprogram än är utformat, kommer det ändå att finnas incitament för agenter att 

bete sig opportunistisktvii (Jensen & Meckling, 1976). På grund av den informationsasymmetri som 

råder på grund av att principalen inte har full insyn i alla agentens förehavanden (Gravelle & Rees, 

2004:555), kommer agenten alltid ha incitament att tillhandahålla principalen den information som 

visar att denne agerar på ett sätt som ligger i linje med principalens intresse. Agenten kommer alltså 

enligt teorin och Lamberts (2001) modell ha incitament tillhandahålla den information som denne 

uppfattar kan påverka utfallet (x) positivt. På så sätt kan agenten maximera sin ersättning s(x, y). Om 

                                                      
vii Opportunistiskt beteende innebär att en part beter sig på ett annat sätt än avtalat i ett explicit kontrakt, vilket kan leda 

till att dennes välstånd förbättras på bekostnad av annan part (Muris, 1981). 
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agenten uppfattar att utfallet (x) påverkas negativt av kostnadsföringen av optionsprogram, kommer 

denne således sträva efter att undvika eller minska kostnadseffekten genom att minska användandet 

av optioner. Eftersom detta är möjligt genom att minska företagets optionsanvändande, förväntas 

det med agentteorin som grund en minskning i tillämpning av optionsprogram.  

2.4.3 Earnings management 

Earnings management är ett brett och svårdefinierat begrepp (Dechow & Skinner, 2000). Healy och 

Wahlens (1999:368) definition nedan utgör dock en vedertagen definition av fenomenet: 

 

”Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to 

alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company or 

to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers.” 

 

Definitionen berör två viktiga delar av earnings management. Den första är att fenomenet anses 

förekomma då det finns en avsikt att påverka kontraktuella förbindelser, som exempelvis rörliga 

incitamentsprogram. Den andra är att information används eller undanhålls på ett sätt som är 

missledande för principalerna (Ronen & Varda, 2007). Både Ronen och Varda (2007) och Dechow 

och Skinner (2000) menar att det i en definition av begreppet även är viktigt att skilja mellan earnings 

management som är bedräglig och sådan som utövas inom lagens ramar. Den senare formen faller 

inom Muris (1999) formulering av opportunistiskt beteende. Eftersom optionsprogram innan IFRS 2 

inte kostnadsfördes, fanns möjligheten att överutnyttja sådana och således redovisa bättre resultat. 

Detta fann bland andra Matsunaga (1995) och Carter et al. (2007) empiriska bevis för att företag 

gjorde och med andra ord betedde sig opportunistiskt i hanteringen av dessa. 

2.5 GENOMGÅNG AV TIDIGARE FORSKNING 

För att belysa hur forskare har behandlat det problem som beskrivs i denna uppsats görs en 

genomgång av tidigare empiriska studier som behandlar tillämpandet av optioner, vilka sedan utgör 

en komponent i härledningen av studiens hypoteser. 

2.5.1 Studier utförda innan IFRS 2:s införande 

Eftersom kostnadsföring av företags optionsprogram först blev aktuellt i USA var det också där som 

de första undersökningarna av dess effekter gjordes. Botosan och Plumlee (2001) ämnade undersöka 

vilka effekter kostnadsföringen skulle ha på amerikanska företags prestationsmått räntabilitet på 
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totalkapital (ROA, eng. return on assets) och utspädd vinst per aktie (EPS, eng. diluted earnings per 

share), om regeln börjat tillämpas utan förvarning under 1999. De fann att minskningen i 

medelvärdet för ROA var 22,8 procent och för EPS 22,9 procent. Slutsatsen som drogs var att 

storleken på optionskostnadens effekter var för stora för att ignoreras av marknaden i ett korrekt 

investeringsbeslut. Vid betraktande av resultatet bör dock hänsyn tas till att författarna valde att 

undersöka just tillväxtbolag eftersom dessa tenderade att ha stora optionsprogram. Kostnaderna 

förväntades därför vara stora och således är möjligheten att generalisera resultatet begränsat. 

 

Street och Cereola (2004) gjorde en fortsättningsstudie på Botosan och Plumlees (2001) där de 

använde en liknande metod på företag utanför USA. Street och Cereola (2004) fann i sin studie, 

liksom Botosan och Plumlee (2001), att kostnadsföringen skulle ha en stor påverkan på de 

undersökta företagens EPS. Medelförändringen i EPS var år 2000 i deras studie 41,2 procent och 

medianen 6,3 procent. Slutsatsen som Street och Cereola (2004) drar är att det som är avgörande för 

huruvida optionstillämpning kommer att minska, beror på om befattningshavarna i företagen 

uppfattar att marknaden redan tagit hänsyn till kostnaden eller inte. Författarna menar även att det 

beror på till vilken grad befattningshavarna är måna om att upprätthålla viktiga prestationsmått. 

Kostnadsföring skulle eventuellt kunna försämra dessa mått, varför tillämpandet av optioner kan 

förväntas minska (Street & Cereola, 2004). 

 

Chalmers och Godfrey (2005) studerar effekterna av optionsprogrammen för de fem högst uppsatta 

befattningshavarna i australienska bolag. De prestationsmått de använder sig av i studien är EPS, 

ROA och räntabilitet på eget kapital (ROE). För att avgöra om kostnadsföringens effekter är av 

väsentlig storlek, används en gräns på 5 procent. Resultatet som studien visade var att andelen av de 

undersökta företag där minskningen i EPS var större än 5 procent utgjorde 23 procent. För ROA 

och ROE var andelen 7 respektive 11 procent. 

 

Utöver att undersöka kostnadsföringens effekter på företagens prestationsmått har studier även 

gjorts för att undersöka huruvida optionsprogram opportunistiskt används som inkomsthöjande 

redovisningsmetod innan införandet av obligatorisk kostnadsföring (t.ex. Carter et al., 2007; 

Matsunaga, 1995). Matsunaga (1995) finner i sin studie ett positivt samband mellan användandet av 

personaloptionsprogram och graden av inkomsthöjande redovisningsmetoder hos företag. Han 

finner även ett negativt samband mellan graden ett företag redovisar sämre resultat än förväntat och 
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användningen av personaloptioner. Anledningen till sambanden är enligt Matsunaga (1995) att 

företagen i dåliga tider kan öka sin vinst genom att ersätta sina anställda med optionsprogram istället 

för annan ersättning som behöver kostnadsföras.  

2.5.2 Studier utförda efter IFRS 2:s införande 

För att studera kostnadsföringens effekter på företagens tillämpande av optionsprogram, undersökte 

Carter et al. (2007) hur företag som frivilligt valt att kostnadsföra sina optionsprogram hade ändrat 

tillämpandet av dem till företagens VD. Carter et al. (2007) finner att genomsnittet av optioner som 

andel av VD:s totala ersättning minskar från 46,5 procent till 32,4 procent under den studerade 

perioden och även antalet bolag som emitterade optioner minskade från 88,7 procent till 68,9 

procent. Samtidigt hittades inga bevis för att VD:s totala ersättning skulle minskat under perioden. 

Man bör ställa sig kritisk till detta resultat eftersom det är svårt att avgöra huruvida det var 

kostnadsföringen som var anledningen till minskningen eller vice versa. Det är fullt möjligt att en 

minskning av optionsprogram kom först och att man på grund av detta ansåg det lämpligt att 

kostnadsföra dem. 

 

Liksom Matsunaga (1995) finner Carter et al. (2007) ett positivt samband mellan vad de benämner 

financial reporting concerns (exempelvis graden företag är pressade att nå finansiella mål) och graden 

företag tillämpar optionsprogram. Bevis fanns alltså för att företagen utnyttjade optionsprogram som 

en inkomsthöjande redovisningsmetod, något som tolkades som anledningen till att optionsprogram 

användes i större utsträckning innan företagen kostnadsförde sina optionsprogram (Carter et al., 

2007). 

 

Feng och Tian (2009) undersöker perioden 1993-2005 och finner en årlig genomsnittlig minskning av 

företagens optionsprogram till VD med 16,7 procent mellan åren 2002-2005. Mellan åren 1993-2001 

fann man istället en årlig genomsnittlig ökning motsvarande 25,2 procent. Enligt Feng och Tian 

(2009) är detta överensstämmande med deras hypotes att kostnadsföringen innebär att 

optionsprogram blivit mindre attraktiva. Som ytterligare test för att utreda huruvida det var 

kostnadsföringen som bidrog till minskningen undersöks om företagen med större optionsprogram 

tenderade att minska tillämpandet av optioner i en större grad jämfört med företagen med färre 

optionsprogram. Resultatet visade i enlighet med deras förväntningar, att företag med omfattande 

optionsprogram till VD minskat sitt användande betydligt mer än företag med mindre omfattande 

optionsprogram (Feng & Tian, 2009). 



TABELL 1: Litteratursammanfattning. 

Författare (år) Tidsperiod Område Marknad n Beskrivning 

Matsunaga (1995) 1979-1989 
Earnings management och 
optionsprogram 

Amerikanska bolag 123 

Matsunaga (1995) fann en signifikant positiv relation mellan användandet av 
personaloptionsprogram och graden av inkomsthöjande redovisningsmetoder 
hos företag. Även ett signifikant negativ samband fanns mellan graden företag 
redovisar sämre resultat än förväntat och användningen av personaloptioner. 

Botosan & Plumlee 
(2001) 

1999 
Kostnadsföringens effekter på 
optionsprogram 

Amerikanska bolag 100 

Resultatet av denna studie var att kostnadsföringen hade en väsentlig påverkan på 
de undersökta företagens prestationsmått ROA och EPS. Slutsatsen som drogs 
var att kostnadseffekterna var för stora för investerare att ignorera vid en korrekt 
värdering. För att ökningen på prestationsmåtten skulle anses väsentlig använde 
Botosan & Plumlee (2001) en tumregel på 10 procent. 

Street & Cereola 
(2004) 

2000 
Kostnadsföringens effekter på 
optionsprogram 

Australienska, Brittiska, 
Kanadensiska, Franska, 
Tyska, Japanska och 
Irländska bolag listade 
på en amerikansk börs 

291 

Författarna fann, i likhet med Botosan och Plumlee (2001), att kostnadsföringen 
skulle ha en väsentlig påverkan på företagens EPS. Slutsatsen i studien var att 
huruvida företagens optionstillämpning kommer att minska beror på om 
befattningshavarna i företagen uppfattar att marknaden redan tagit hänsyn till 
kostnadseffekterna eller inte.  

Chalmers & Godfrey 
(2005) 

2002 
Kostnadsföringens effekter på 
optionsprogram 

Australienska bolag 494 

Resultatet i studien var att bland mer än hälften av de undersökta företagen 
påverkades resultatmåtten ROE, ROA och EPS väsentligt. Med väsentlig 
påverkan menar författarna likt Street och Cereola (2000) att ökningen på måtten 
varit 5 procent eller högre. 

Carter et al. (2007) 1995-2001 
Utfallet av kostnadsföringens 
effekter på optionsprogram 
och earnings management 

Amerikanska bolag 6 242 

Undersökningen fann att genomsnittet av optioner som andel av VD:s 
totalersättning minskade från 46,5 till 32,4 procent åren 1995-2001. Även andelen 
företag som tillämpade optioner till VD minskade (från 88,7 till 68,9 procent). 
Vidare finner författarna likt Matsunaga (2005) ett positivt samband mellan 
inkomsthöjande redovisningsmetoder och graden företag tillämpar optioner. 

Feng & Tian (2009) 1993-2005 
Utfallet av kostnadsföringens 
effekter 

Amerikanska bolag 1 684 

Författarna finner att optionsinnehavet hos VD ökade årligen med i genomsnitt 
25,2 procent under perioden 1993-2002 och åren 2002-2005 ökade de istället 
med i genomsnitt 16,7 procent per år. Man finner även att de företag med mer 
omfattande optionsprogram minskat sitt optionsanvändande i signifikant större 
utsträckning jämfört med företagen med mindre omfattande optionsprogram.   



2.6 HYPOTESER 

Innebörden av IFRS 2 kan summeras som att informationen om kostnaden för företags 

optionsprogram har bytt plats från de finansiella rapporternas noter till att redovisas som kostnad i 

resultaträkningen. Enligt den effektiva marknadshypotesen borde denna åtgärd inte påverka hur 

företag utformar sina optionsprogram, eller hur investerare värderar företaget, eftersom 

informationen varit offentlig även innan införandet av IFRS 2. På grund av kostnadsföringen av 

optionsprogrammen kommer emellertid företagen som använder sig av optioner som incitament till 

VD att redovisa en lägre vinst. Därigenom kommer flera av företagens viktiga nyckeltal, vilket 

framgår av tidigare studier, att påverkas negativt. Enligt agentteorin kommer företagen försöka 

undvika detta om ledningen uppfattar att konsekvenserna av kostnadsföringen påverkar 

investerarnas uppfattning om företagets prestation negativt. Detta eftersom företagsledningen enligt 

teorin strävar efter att redovisa den information som tyder på att de handlar i aktieägarnas bästa 

intresse. Eftersom möjligheten finns att förbättra företagets resultat genom ett minskande av 

företagens optionsprogram, samt att bevis finns för att ledande befattningshavare anser att de 

finansiella marknaderna lägger mer vikt vid rapporterad vinst än vid information som ges i fotnoter 

(Graham et al., 2005), är det rimligt att anta att företag minskar sitt användande av optionsprogram 

till följd av IFRS 2. Förväntningarna i den första hypotesen baseras även på det som exempelvis 

Carter et al. (2007) och Feng och Tian (2009) finner; att företag faktiskt minskat sin tillämpning av 

optioner till följd av den obligatoriska kostnadsföring IFRS 2 innebar. 

 

(H1): Svenska börsnoterade företag har sedan införandet av IFRS 2 minskat sin tillämpning av optionsprogram som 

incitament till VD, både avseende: 

 (H1a) antal optioner som VD innehar 

 (H1b) antalet företag som har utfärdade optioner till VD  

 

Det är möjligt att vissa trender och förändringar i optionstilldelning, som sammanfaller med 

införandet av IFRS 2, kommer att kunna observeras. Emellertid kommer man inte med säkerhet 

kunna hävda att det är just införandet av IFRS 2 som har påverkat tilldelningen, då det kan finnas 

flera andra faktorer som har inflytande. För att kunna besvara H1 kommer därför även andra 

specifika företagsfaktorer att testas i analysen. Samtidigt kommer det vara möjligt att testa i hur stor 
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utsträckning dessa faktorer enskilt påverkar tilldelningen av optioner, varför den andra hypotesen blir 

följande:  

 

(H2): Optionstilldelning styrs av specifika företagsfaktorer, både avseende: 

 (H2a) antal optioner som VD innehar  

 (H2b) antalet företag som har utfärdade optioner till VD  

 

Dessa företagsfaktorer kommer att diskuteras längre fram, främst i operationaliseringsavsnittet, där 

förväntningarna på de olika faktorernas korrelationer till optionsanvändande presenteras. Hypotes 

H2 kommer att accepteras ifall två eller fler av de inkluderade företagsspecifika faktorerna har ett 

signifikant samband och förväntad korrelation med den beroende variabeln. 

  



 Kandidatuppsats i Företagsekonomi  
 
 

21 

 

III. METOD 

I detta avsnitt redogörs för den metod som har använts för undersökningen. Tillvägagångssättet för datainsamling och 

hur urvalet ur populationen gjorts presenteras, varpå de olika mått som tillämpas operationaliseras. Den statistiska 

metod som används för att analysera datamaterialet och behandlingen av denna följs avslutningsvis av en diskussion 

om studiens reliabilitet och validitet. 

3.1 VAL AV METOD 

Utredningen av forskningsfrågan kommer att göras med en kvantitativ metod. Anledningen till detta 

är att det fenomen som ämnas undersökas främst uttrycks i siffror och tal (s.k. hårddata) i företagens 

årsredovisningar. Att informationen delges i form av hårddata möjliggör att statistiska tester utförs på 

datamaterialet, vilket i sin tur möjliggör generaliseringar av resultatet (Halvorsen, 2011:87). För att 

göra generaliserbarheten av resultatet stor kommer undersökningen vara så extensiv som möjligt och 

undersökningen skall dessutom vara sluten, på så sätt att den information som skall samlas in har 

definierats på förhand. Detta är två premisser som enligt Jabobsen (2002:281) behöver uppfyllas för 

att i slutändan kunna göra någon form av generalisering med hjälp av statistisk dataanalys. 

3.1.1 Tidsram  

För att kunna undersöka huruvida de svenska börsbolagen reagerade på införandet av IFRS 2 är det 

lämpligt att utföra en longitudinellviii studie. Datamaterialet kan då mätas över tiden och förändringar 

iakttas och statistiskt testas (Bryman & Bell, 2005:70). Den valda perioden för studien är åtta år lång 

och sträcker sig från 2001 till 2008. Förslaget om införandet av IFRS 2 publicerades i slutet av 2002 

och införandet skedde år 2005. Genom att undersöka en period som sträcker sig både före och efter 

dessa händelser kan reaktionerna på det nya regelverket förhoppningsvis isoleras och mätas. Genom 

att studera två år innan förslaget om IFRS 2 kan det även vara möjligt att observera en eventuell 

tidigare trend. År 2008 inträffade den så kallade finanskrisen vilket påverkade den stora majoriteten av 

börsbolag markant. För att undvika att materialet påverkas av drastiska effekter relaterade till denna 

händelse, blir 2008 slutår för undersökningen. 

                                                      
viii Statistisk metod som innebär att man följer ett antal individer över tiden och gör upprepade mätningar på samma 

individ (Halvorsen, 2011:65). 
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3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

3.2.1 Datainsamling 

I praktiken kommer den kvantitativa metoden innebära att data inhämtas och studeras från företags 

årsredovisningar. Då detta är information som samlats in och sammanställts av företagen själva är det 

en studie av sekundärdata (Eliasson, 2006:54). I årsredovisningarna delges information om bolagens 

optionsprogram som lämnades och sammanställdes kort efter att olika händelser ägt rum. Därför blir 

informationen mer pålitlig än sådan som alternativt hade kunnat samlas in från intervjuer och 

enkäter, eftersom hänsyn inte behöver tas till att hitta personer med rätt kunskap och att deras minne 

kan påverka pålitligheten (Dahmström, 2011:72). En nackdel med att studera årsredovisningar är 

dock att det då frågor eller oklarheter uppstår krävs mycket arbete för att få ytterligare information i 

saken (Dahmström, 2011:88ff). Information om de variabler som används i studien kommer till stor 

del ursprungligen från databasen Datastream. Detta datamaterial har till viss del erhållits från vår 

handledare Mattias Hamberg och sedan kompletterats med manuell informationsinsamling från 

årsredovisningar.  

3.2.2 Population 

Enligt Esaiasson et al. (2007:175) är det av vikt när man fastställer den slutgiltiga populationen, att 

först precisera det fenomen man vill uttala sig om. Eftersom vi ämnar undersöka huruvida införandet 

av IFRS 2 har påverkat svenska företags tilldelning av optioner till VD, är vi intresserade av de bolag 

som skulle omfattas av standarden: samtliga börsnoterade bolag i Sverige. Populationen kommer 

därför att utgöras av samtliga bolag som var noterade på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 

för införandet av IFRS 2. Eftersom företag både noterats och avnoterats under perioden är 

populationen föränderlig. Populationen kommer emellertid att utgöras av alla de bolag som var 

noterade vid utgången av 2001, vilket är första året i vald tidsram. År 2001 var 305 bolag noterade på 

(dåvarande Stockholmsbörsen AB) Nasdaq OMX Stockholm (Sveriges Riksbank, 2002:16). 

3.2.3 Urval och Bortfall 

Att en longitudinell studie utförs syftar till att följa utvecklingen av en population under en längre 

period (Halvorsen, 2011:65). För att kunna göra upprepade mätningar på samma 

undersökningsobjekt blir villkoret att de har varit börsnoterade under hela den valda perioden. 

Urvalet från populationen kommer således bestå av de bolag som varit noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm under hela den valda tidsperioden 2001-2008: totalt 181 bolag. 
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Bortfallet i datamaterialet till studien består huvudsakligen av de bolag som inte varit noterade på 

Stockholmsbörsen under hela mätperioden. Vidare fanns ett antal bolag där informationen i 

årsredovisningarna varit så otydligt att det inte varit möjligt att avgöra huruvida VD hade eller inte 

innehade optioner. Dessa bolag faller därför bort. Ett fåtal företag redovisade också endast 

konvertibler i SEK och inte i antal, vilket gjorde att dessa inte kunde inkluderas i undersökningen.  

 

Efter urval och bortfall kvarstår 178 bolag, vilket innebär 1 424 företags-årobservationer. 

Urvalsprocessen illustreras i tabell 2 nedan och följs av en diskussion om hur urval och bortfall kan 

komma att påverka möjligheten att generalisera studiens resultat. 

 

TABELL 2: Urvalsprocessen. 

Urvalsprocessen   

    

Antal företag i populationen  305 

Antal företags-årobservationer i populationen 2 515 

    

Exkluderade p.g.a. avnotering under perioden (2001-2008) (120) 

Exkluderade p.g.a. otydligheter i årsrapporter (2) 

Exkluderade p.g.a. incitamentsangivelse endast i SEK (5) 

    

Kvarvarande företag i urvalet 178 

Kvarvarande antal företags-årobservationer i urvalet 1 424 

    

Slutligt urval av företag 178 

Slutligt antal företags-årobservationer 1 424 

 

Det är graden av hur väl urvalet är representativt för hela populationen som avgör om det kommer 

kunna generaliseras till att gälla samtliga börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm (Halvorsen, 

2011:96). Eftersom samtliga bolag i populationen som tillämpar optionsprogram påverkas av 

kostnadsföringen, oavsett om de noterats eller avnoterats efter 2001, anses effekten varit liknande 

bland samtliga bolag i populationen. Det som avgör huruvida ett företag ingår i urvalet beror på om 

företaget varit börsnoterat under den bestämda tidsperioden, något som inte har att göra med 

optionstilldelningen hos företagen. Generaliseringsmöjligheterna anses därför vara stora. 
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3.3 OPERATIONALISERING 

3.3.1 Att mäta förändring i tillämpandet av optionsprogram 

Syftet med studien är att undersöka huruvida införandet av IFRS 2 påverkat företagens tillämpning 

av optionsprogram. Genom en kvantitativ metod kommer det undersökas om några förändringar i 

utformningen av företagens optionsprogram skett. Den teoretiska definitionen av detta kommer 

därför att vara företagens förändring av dess optionsprogram. Det finns flera sätt som optionsprogram kan 

utformas på och av praktiska skäl är det svårt att ta hänsyn till all typ av förändring. I tidigare utförda 

undersökningar inom området har främst två olika operationaliseringar av den ovan nämna teoretiska 

definitionen använts. Ett sätt att mäta förändringen i utformandet av optionsprogram är att 

undersöka hur det verkliga värdet av de utfärdade optionerna förändras (Feng & Tian, 2009). 

Eftersom det är optionernas verkliga värde som ligger till grund för beloppet som företagen skall 

kostnadsföra, har flera undersökningar studerat förändringen i verkligt värde och således också 

kostnaderna av optionsprogrammen (t.ex. Botosan & Plumlee, 2001; Street & Cereola 2004; 

Chalmers & Godfrey, 2005; Shiwakoti & Rutherford, 2010). På grund av svårigheterna i att uppskatta 

optioners verkliga värde, har andra undersökningar istället använt sig av en alternativ metod där 

fokus istället legat på förändringen i antal utfärdade optioner (t.ex. Hammar & Skogh, 2011). En 

fördel med denna metod är att man slipper göra de antaganden och uppskattningar som 

optionsvärdering kräver. Skulle vi välja att studera förändringen i optionsvärdet hos företagen 

innebär det att vi själva måste beräkna värdet för perioden innan 2005. Detta eftersom svenska 

företag enligt det då gällande regelverket inte var skyldiga att rapportera detta. Det är först efter 2005 

som svenska börsnoterade företag är tvingade att redovisa optionsprogrammens verkliga värde. Att 

välja denna metod innebär således ett osäkerhetsmoment i form av optionsvärdering, vilket skulle 

kunna påverka reliabiliteten i undersökningen. Av den anledningen kommer förändringen i antal 

optioner som innehas av VD i företagen användas som mått på företagens förändring av dess 

optionsprogram. 

 

För att underlätta den empiriska studien och den efterföljande analysen har under datainsamlingen de 

olika typerna av optionsprogram som tidigare presenterats likställts med varandra. Detta innebär att 

konvertibler behandlats på samma sätt som optioner. Anledningen till detta är att konvertibler är 

mycket lika optioner tekniskt sett. Liksom optioner ger en konvertibel rätt att vid en förutbestämd 

tidpunkt konvertera denna till ett förutbestämt antal aktier. Dessutom gäller precis som för optioner, 

att konvertibler skall kostnadsföras i och med införandet av IFRS 2 (FAR Förlag AB, 2005:§34-37). 
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Till denna studie är det vidare antalet optioner som noterats, inte hur många aktier dessa 

representerar. Effekten av denna operationalisering diskuteras senare i validitetsavsnittet.  

3.3.2 Företagsspecifika faktorer i studien och deras mått 

Flera studier har gjorts där man ämnat förklara vad som påverkar tillämpandet av optioner i företag 

för både VD och anställda (t.ex. Feng & Tian 2009; Carter et al. 2007; Yermack, 1995; Matsunaga, 

1995; Smith & Watts, 1992). Nedan operationaliseras några av de kontrollvariabler som i de ovan 

nämnda studierna varit mest förekommande och som inkluderas i denna studie. 

 

VD:s insiderägande  

Huruvida en person äger aktier i det bolag denne är verksam inom har i flera studier visat sig påverka 

strukturen på dennes incitamentsprogram, inte minst för ledande personer hos vilka programmen 

tenderar vara av betydande storlek (Jensen & Meckling, 1976; Yermack, 1995). Ju fler aktier en 

person innehar i det företag denne är anställd av, desto mer kongruent blir dennes intressen med 

aktieägarnas (Yermack, 1995). Detta innebär enligt agentteorin lägre agentkostnader eftersom risken 

att VD skulle handla på ett för företaget negativt sätt minskar. Således finns även mindre incitament 

för företagets aktieägare att kräva tillämpning av olika aktierelaterade incitamentsprogram till VD. 

Den relation som VD:s insiderägande kommer att ha till den beroende variabeln förväntas därför 

vara negativ. Innehar VD mycket aktier i företaget denne är anställd av, förväntas användningen av 

optioner ske i liten utsträckning. Variabeln ’VD:s insiderägande’ kommer att mätas som VD:s 

registrerade ägda röstandelix i bolaget. 

 
Ägarkoncentration 

Agentproblemet är särskilt framträdande då ägande och kontroll i företag är skilda, vilket är vanligt i 

stora publika aktiebolag (Dyl, 1998). Både Meyerson (1993) och Dyl (1998) finner ett negativt 

samband mellan ägarkoncentration och incitamentsprogram till ledande befattningshavare i publika 

aktiebolag. Hög ägarkoncentration anses vara eftersträvansvärt eftersom det innebär bättre kontroll 

för ägarna över företagsledning (Demsetz & Lehn, 1985). Har ägarna större kontroll över ledning 

krävs med andra ord incitamentsprogram i lägre utsträckning. I likhet med Dyl (1998) approximeras 

ägarkoncentrationen genom att addera de fem största ägarnas andel av aktierna. 

                                                      
ix Viss diskrepans kan finnas mellan en aktieägares kapitalandel och röstandel i ett bolag, om det finns särskilda aktier som 

ger rätt till mer än en (1) röst per aktie på bolagsstämman. En aktieägares reala inflytande och bestämmande i bolaget 

bestäms således snarare av den ägda röstandelen än kapitalandelen (La Porta et al., 1999). 
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Företagsstorlek 

Tidigare studier indikerar att företagsstorlek är en viktig bestämmande faktor för storleken av 

aktierelaterad ersättning till VD (Feng & Tian, 2009; Demsetz & Lehn, 1985; Jensen & Murphy, 

1990). Baker och Hall (1998) förklarar detta genom argumentet att stora företag är mer utmanande 

att sköta än små. Följaktligen efterfrågas mer erfarna och kompetenta personer till VD-posten, varför 

företag förväntas erbjuda större ersättningar, både vad gäller fast och rörlig ersättning, desto större 

företaget är. Relationen mellan företagsstorlek och antal optioner som VD innehar förväntas vara 

positiv. I denna studie används enligt vad Demsetz och Lehn (1985) anser lämpligt, företagets totala 

tillgångar som mått på företagsstorlek. 

 
Skuldsättningsgrad 

Ytterligare ett agentproblem, som diskuteras av bland andra John och John (1993) är konflikten 

mellan principaler och olika långivaraktörer, som uppstår då ett bolag utformar incitamentsprogram 

på så vis att endast ledningens och ägarnas intressen blir kongruenta. Då ledningen eftersträvar att 

maximera värdet för ägarna är det möjligt att borgenärer belastas av agentkostnader (Feng & Tian, 

2009). I dessa fall är det sannolikt att långivarna kräver högre räntor vilket påverkar företagens 

lånekostnader. Således förväntas företag med hög skuldsättningsgrad tillämpa incitamentsprogram i 

lägre utsträckning och vice versa (John & John, 1993; Yermack, 1995). 

 

Skuldsättningsgraden mäts i denna undersökning i likhet med Feng och Tian (2009) som kvoten 

mellan totala skulder och totala tillgångar: 

 

              

                 
       ä            

 

Företagets tillväxtpotential 

I tidigare studier har tillväxtpotential visat sig vara en av de testade kontrollvariabler som bäst 

förklarar användandet av optionsprogram i företag (Yermack, 1995; Smith & Watts, 1992; Gaver & 

Gaver, 1993). Enligt bland andra Barber et al. (1996) och Feng och Tian (2009) förväntas bolag med 

hög tillväxtpotential, och därmed många investeringsmöjligheter, ställa högre krav på komplexa och 

mer omfattande beslut från ledningen, vilket i sin tur gör att det blir svårare för principalerna att 

övervaka ledningens arbete på grund av den stora informationsasymmetrin. Med andra ord borde 



 Kandidatuppsats i Företagsekonomi  
 
 

27 

 

dessa bolag ha större anledning att tillämpa aktierelaterad ersättning för att motivera ledande 

befattningshavare (t.ex. Smith & Watts, 1992; Gaver & Gaver, 1993; Murphy, 2003). Alltså förväntas 

storleken på aktierelaterad ersättning till VD vara positivt relaterad till tillväxtpotential (Baber et al. 

1996). I likhet med Core och Guay (1999) kommer tillväxtpotential mätas som kvoten av 

marknadsvärdet på eget kapital och bokfört värde på eget kapital (eng. market-to-book ratio): 

 

         ä                   

    ö    ä                   
                      

 

Tabell 3 visar de olika företagsspecifika mått som används i studien; operationaliseringen av dem, 

förkortning som senare används i regressionsanalyser samt variablernas förväntade effekt på 

optionstilldelning. Variablerna, som beskrivits ovan, är följande: företagsstorlek (LG_F_SIZE), 

ägarkoncentration (OWN_CONC), skuldsättningsgrad (F_LEV), tillväxtpotential (G_POT) samt VD-

insiderägande (VD_INSID)x. Företagsstorlek mäts i termer av totala tillgångar, ägarkoncentration som 

de samlade röstandelarna för de fem största ägarna, skuldsättningsgraden med totala tillgångar/totala 

skulder, tillväxtpotential som market-to-book ratio och slutligen VD-insiderägande som registrerad 

andel ägda röster av VD i bolaget. 

 

TABELL 3: Kontrollvariabler som används i studien. 

Företagsspecifika faktorer     

Mått Förkortning Definition 
Förväntad effekt på 
optionstilldelning 

VD:s insiderägande VD_INSID Röstandelar ägda av VD Negativ 

Ägarkoncentration OWN_CONC Röstandelar ägda av företagets fem största ägare Negativ 

Företagsstorlek LG_F_SIZE Företagets totala tillgångar Positiv 

Skuldsättningsgrad F_LEV Totala skulder/Totala tillgångar Negativ 

Företagets 
tillväxtpotential 

G_POT Market-to-book ratio Positiv 

 

                                                      
x Förkortningar som används för regressioner: LG_OPT_VD = Log Options VD (totalt antal), VD_INSID = VD 

Insider Ownership, OWN_CONC = Owner Concentration, F_SIZE = Firm Size, G_POT = Growth Potential, F_LEV 

= Financial Leverage. 
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3.4 STATISTISK METOD 

3.4.1 Analysmodell  

För att statistiskt verifiera resultaten från denna undersökning, används i likhet med tidigare gjorda 

studier inom området (t.ex. Feng & Tian 2009; Carter et al. 2007; Yermack, 1995; Matsunaga, 1995; 

Smith & Watts, 1992) multipel regressionsanalys. Regressionsanalys tillämpas eftersom vi ämnar 

undersöka huruvida förändringen av en kontinuerlig beroende variabel (antal optioner VD innehar) 

kan förklaras av en oberoende variabel (IFRS 2). I en sådan situation menar Saunders et al. 

(2009:451) att regressionsanalys är mest lämpligt. De ovan nämnda studierna finner att huruvida ett 

företag väljer att tillämpa optioner samt till vilken grad de tillämpas beror på flera olika faktorer 

utöver IFRS 2. Skulle hänsyn inte tagas till dessa skulle IFRS 2 felaktigt kunna visa sig vara relaterat 

till antal optioner VD besitter (Edling & Hedström, 2003:96). Därför måste hänsyn även tagas till fler 

faktorer som påverkar den beroende variabeln, varför det är adekvat att utföra multipel 

regressionsanalys (Saunders et al., 2009:451). Utifrån de variabler som utöver IFRS 2 ingår i studien 

specificeras en statistisk regressionsmodell, som får följande utseende: 

 

 

Multipel regressionsmodell 

 

LG_OPT_VD = C + β1 IFRS_2_2005 + β2 VD_INSID + β3 OWN_CONC 

+ β4 LG_F_SIZE + β5 G_POT + β6 F_LEV +   

 

Figur 2: Formel som används vid huvudregressionen i studien. 

 

Med utgångspunkt från praxis inom statistik bedöms relationen mellan den beroende variabeln och 

en kontrollvariabel signifikant då p-värdet≤0,05 (Saunders et al., 2009:450). Med 95 procents 

sannolikhet kan det då påstås att en kontrollvariabel till en viss grad kan förklara variansen i den 

beroende variabeln (Pallant, 2010:161), för denna undersökning ’antal optioner som VD innehar’. 

Visar regressionen att så är fallet kommer undersökningens hypoteser kunna accepteras. Även 

variabler med 0,05≤p-värde≤0,10 kommer att markeras, även om de inte bedöms som statistiskt 

signifikanta i denna studie. Ett annat statistiskt mått som kommer att användas är regressionens 

förklaringsgrad (R2). R2-värdet i regressionsanalyser skall tolkas som den procentuella del av 

variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av modellens kontrollvariabler (Pallant, 

2010:162). 
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3.4.2 Kontrolltester av regressionsanalysen 

För att testa korrektheten i regressionsanalysen kommer två kontrolltester att utföras. Måttet på 

företagens optionstillämpande är behäftad med validitetsbrister. Av den anledningen utförs som 

första kontrolltest en regression där den beroende variabeln istället utgör huruvida företag 

överhuvudtaget tillämpar optioner eller inte till VD (OPT_VD_YESNO). Eftersom den beroende 

variabeln i denna regressionsmodell är en dummy-variabel utförs istället en logistisk regression 

(Pallant, 2010:168). Resultatet från regressionsanalysen tolkas på samma sätt som den multipla 

regressionsanalysen, med skillnaden att modellens förklaringsgrad utläses genom de värden som Cox 

& Snell R2 och Nagelkerke R2 ger (Pallant, 2010:176). Detta mått används istället på grund av att 

validiteten anses högre än det tidigare använda måttet ’antalet optioner som VD innehar’. Dock visar 

måttet ingen indikation på huruvida optionskostnaden är stor eller liten för företagen. Istället visar 

det om företag kommer att drabbas av en kostnad eller inte. Huruvida företag tillämpar optioner eller 

inte till VD förväntas ha liknande relationer till övriga kontrollvariabler trots att hänsyn inte tages till 

frekvensen i optionsanvändandet. Detta eftersom de tillämpade kontrollvariablerna även visat sig 

påverka huruvida man tillämpar optionsprogram eller inte (Smith & Watts, 1992). Uppnås ett 

liknande resultat anses det vara en indikation på att undersökningens operationalisering av företagens 

optionsanvändande är rättvisande. Kontrollregressionen får följande utseende: 

 

 

Logistisk kontrollregressionsmodell 

 

OPT_VD_YESNO = C + β1 IFRS_2_2005 + β2 VD_INSID + β3 

OWN_CONC + β4 LG_F_SIZE + β5 G_POT + β6 F_LEV +   

 

Figur 3: Formel som används vid kontrollregressionen i studien. 

 

Det andra kontrolltestet utförs på grund av att införandet av IFRS 2 stegvis skedde från att först ha 

presenterats som förslag 2002, till att 2004 beslutats bli gällande lag under 2005. På grund av detta är 

det svårt att förutspå när effekten av IFRS 2 var starkast. Argument för att samtliga tre tidpunkter 

kan innebära incitament för företagen att minska sitt användande av optionsprogram till VD 

presenteras i analysen, under rubrik 5.1.1. Får vi således hög signifikans under perioder då företagen 
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tidsmässigt bör ha minskat sitt användande av optionsprogram, utgör det en indikation på att IFRS 2 

har påverkat optionstilldelningen. Detta kontrolltest utförs på båda regressionsmodellerna. 

3.5 BEHANDLING AV DATA 

Eftersom valet fallit på att bland annat göra en multipel regressionsanalys behöver datamaterialet 

behandlas så att det blir normalfördelat. Anledningen är att multipla regressionsanalyser är mycket 

känsliga för uteliggare. Två statistiska mått som visar till vilken grad datamaterial är normalfördelat är 

skewnessxi och kurtosisxii. För att datamaterialet skall kunna anses vara normalfördelat krävs att 

skewness antar ett värde mellan -0,5 och 0,5 och ett kurtosis-värde mellan -1 och 1 (Hamberg, 2012). 

Nedan följer en tabell som illustrerar skewness och kurtosis för det insamlade datamaterialet. 

 

TABELL 4: Skewness och kurtosis för företagsspecifika faktorer. 

Mått Definition Skewness Kurtosis 

VD:s optionsinnehav Antal optioner VD besitter 12,9 222,8 

VD:s insiderägande Andel aktier ägda av VD 2,6 5,5 

Ägarkoncentration Fem största ägare -0,1 -0,9 

Företagsstorlek Företagets totala tillgångar 7,6 60,9 

Skuldsättningsgrad Totala skulder/Totala tillgångar -12,5 512,4 

Företagets tillväxtpotential Market-to-book ratio 24,0 671,2 

 

Som framgår av tabellen visar skewness- och kurtosis-värdena att variablerna är långt ifrån 

normalfördelade. Den enda variabel som utan behandling är normalfördelad är ägarkoncentration. 

Även variabeln VD:s insiderägande är någorlunda normalfördelad. Då det är redovisningsdata som 

undersöks är detta resultat inget konstigt eftersom redovisningsdata sällan är normalfördelad utan 

behandling (Hamberg, 2012).  

 

För att datamaterialet ska bli normalfördelat har det behandlats med winsorizing-teknik. När 

winsorizing inte varit tillräckligt för att göra en variabel normalfördelad har den även logaritmerats. 

De värden som blivit behandlade med winsorizing är de som initialt motsvarat ett värde högre än tre 

standardavvikelser från medelvärdet. Dessa har ersatts med det värde som motsvarar tre 

                                                      
xi Skewness är ett mått på hur mycket en normalfördelad population ”lutar” åt det ena eller andra hållet från medelvärdet 

(Groeneveld & Meeden, 1984). 
xii Kurtosis är ett mått på hur stor sannolikheten är att extremvärden förekommer i populationen (Groeneveld & Meeden, 

1984). 
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standardavvikelser adderat till medelvärdet. Nedan presenteras en tabell med de värden som 

skewness och kurtosis antagit efter behandling samt vilken metod som används vid behandling. 

Tabellen visar att samtliga variabler efter behandling är, eller är mycket nära att vara normalfördelade. 

 

TABELL 5: Behandling av variabler. 

Mått Definition Skewness Kurtosis Behandling 

VD:s optionsinnehav Antal optioner VD besitter 0,626 -1,069 Logaritmering och winsorizing 

VD:s insiderägande Andel aktier ägda av VD 2,395 4,277 Winsorizing 

Ägarkoncentration Fem största ägare -0,06 -0,927 Ingen behandling 

Företagsstorlek Företagets totala tillgångar 0,531 -0,246 Logaritmering och winsorizing 

Skuldsättningsgrad Totala skulder/Totala tillgångar 3,875 15,683 Winsorizing 

Företagets tillväxtpotential Market-to-book ratio 1,723 2,683 Winsorizing 

 

3.6 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET OCH GILTIGHET 

3.6.1 Reliabilitet - ger undersökningen samma resultat vid upprepning? 

Reliabilitet handlar om till vilken grad man kan lita på att en undersökning ger samma resultat vid 

upprepning (Eliasson, 2006:15). Hög reliabilitet är viktigt för att andra skall kunna kontrollera de data 

som undersökningens resultat och slutsatser bygger på. Om undersökningen ger samma resultat vid 

upprepande av den, innebär det att den är tillförlitlig och trovärdig, det vill säga reliabel (Jacobsen, 

2002:22). Reliabiliteten i denna studie torde kunna anses vara hög. Samtliga data som samlas in och 

analyseras utgörs av sekundärdata och är hämtad från företags årsredovisningar. Såvida 

informationen som delges i dessa inte har manipulerats eller är felaktig borde den kunna anses vara 

pålitlig. Med tanke på alla kontrollprocesser som en årsredovisning måste genomgå anses risken för 

att informationen skulle vara manipulerad eller felaktig mycket liten (Lundahl & Skärvad, 1999:152). 

 

Något som däremot skulle kunna påverka undersökningens reliabilitet negativt är att olika företag 

delger information om sina optionsprogram på olika sätt. Därför finns viss risk för att slumpmässiga 

fel vid insamlingen kan förekomma, exempelvis missar i att inkludera relevant data eller missförstånd 

gällande företagets redovisning. Det insamlade datamaterialet har emellertid dubbelkollats och 

kontrollerats författarna sinsemellan, för att säkerställa att materialet insamlats och tolkats enhetligt. 

De slumpmässiga felens påverkan minimeras dessutom genom att undersökningen sker på ett stort 

urval.   
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3.6.2 Validitet - mäts det som avses mätas? 

En utmaning med denna undersökning är att uppnå hög validitet. Med validitet avses huruvida en 

undersökning mäter det den ämnar mäta. Som framgår av operationaliseringen är det förändringen i 

företagens optionsanvändande som ämnas mätas, genom förändringen i antal innehavda optioner av VD 

hos företagen per år.  

 
Valet att använda just antal optioner som innehas av VD i företagen kan påverka undersökningens 

resultat och slutsats. Att istället undersöka förändringarna i optionsprogrammens verkliga värde kan 

anses vara en metod med högre validitet eftersom det verkliga värdet är direkt relaterat till kostnaden 

för optionerna. Hade vi istället valt att studera hur värdet och således också kostnaden för optionen 

förändras, hade även möjligheten funnits att mer exakt undersöka relationen mellan 

optionsprogrammens kostnad och tillämpning. Genom att studera förändringen i antalet utfärdade 

optioner som enbart indirekt påverkar kostnaden kommer denna undersökning möjligtvis ha lägre 

validitet. Anledningen till det är att antalet optionsprogram inte nödvändigtvis innebär en hög 

kostnad. Detta beror på att optionerna kan vara utställda till ett lågt lösenpris till följd av att företaget 

handlas till ett lägre pris på marknaden. Därför krävs fler optioner för att uppnå samma monetära 

ersättning som ett optionsprogram med ett högre lösenpris. Valet att undersöka antalet optioner kan 

dock anses vara motiverat på grund av svårigheten i att på efterhand värdera optionsprogrammen, 

samt att informationen för att kunna göra värderingen på svenska bolag innan 2005 är mycket 

begränsad. 

3.6.3 Metodkritik 

Vi är medvetna om att det utöver IFRS 2 kan finnas många faktorer som har bidragit till en eventuell 

förändring i företags tillämpande av optionsprogram till VD. Det är anledningen till att de olika 

företagsspecifika faktorerna inkluderas i studien. Utöver sådana faktorer kan exempelvis även olika 

händelser som påverkat samhället i stort också tänkas påverka tillämpandet av optioner. Finanskrisen 

2008 har nämnts tidigare, men även IT-kraschen i början av 2000-talet är nämnvärd, eftersom många 

företag då fick se sina aktiekurser decimerade. Att särskild hänsyn inte tagits till denna händelse kan 

tänkas påverka det empiriska utfallet för de första åren av denna studies mätperiod. Vidare införs i 

samband med IFRS 2 många andra lagändringar, eftersom hela IASB:s ramverk införs. Det är 

tänkbart att flera av dessa också har påverkat företagens optionstillämpande på olika sätt; ytterligare 

en anledning till att utföra de kontrolltester som görs.  
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IV. EMPIRI 

I detta avsnitt presenteras den beskrivande statistiken som samlats in från företagets årsredovisningar i tabell- och 

diagramform. Materialet som presenteras utgörs av antalet företag som respektive år tillämpade optionsprogram som 

incitament till VD samt totalt antal optioner i de studerade bolagen. 

4.1 ANTAL BOLAG MED OPTIONSPROGRAM TILL VD 

I tabell 6 presenteras hur många företag som hade någon typ av optionsprogram utestående till dess 

VD respektive år under den observerade perioden 2001 till 2008. I den första kolumnen visas hur 

många bolag per år som tillämpade optioner som incitament till VD, medan det i den andra 

kolumnen presenteras hur många bolag som inte tillämpade optioner.  

 

TABELL 6: Antal bolag med respektive utan optioner utestående till VD. 

År Företag med optioner Företag utan optioner  Totalt: 

2001 88 90 178 

2002 86 92 178 

2003 79 99 178 

2004 68 110 178 

2005 63 115 178 

2006 66 112 178 

2007 66 112 178 

2008 72 106 178 

Totalt: 588 836 1424 

 

För att illustrera förändringen i antal företag som har utestående optioner till VD presenteras nedan 

även ett diagram. Utifrån figur 4 går det att utläsa en total minskning i optionsanvändande till VD 

med 18,2 procent mellan åren 2001 till 2008. Under perioden går det dock att observera vissa 

kortsiktiga förändringar. Mellan åren 2001 till 2005 minskade antalet företag som hade 

optionsprogram utställda till VD med 28,4 procent. Minskningen motsvarade en årlig genomsnittlig 

minskning med 6,5 procent. Efter 2005, det år då minst antal företag hade utestående optioner till 

VD, ökade emellertid optionsanvändandet med 14,3 procent fram till 2008. Den genomsnittliga 

ökningen per år motsvarade under dessa fyra år 3,4 procent. Som trendlinjen i diagrammet indikerar 

är dock den långsiktiga trenden över perioden negativ. 
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Figur 4: Totalt antal företag med optioner utestående till VD. 

4.2 TOTALT ANTAL OPTIONER SOM VD INNEHAR  

Figur 5 illustrerar den ackumulerade mängden optioner som samtliga VD innehar per år hos de 

undersökta företagen. Det totala antalet optioner som VD innehar i de undersökta företagen 

förefaller vara mer varierande än antalet företag som tillämpar optioner. Mellan 2001 och 2002 ökade 

antalet optioner som VD innehar med 11,7 procent för att sedan sjunka mellan 2002 och 2004 med 

11 procent. Mellan 2004 och 2005 ökade användandet igen med 12,8 procent. Den enda egentliga 

trend som kan observeras i diagrammet är den nedåtgående trenden mellan åren 2005 till 2008, där 

den totala minskningen motsvarade 20,1 procent och den genomsnittliga minskningen per år 5,5 

procent. Trots volatiliteten verkar dock det totala antal optioner som VD innehar vara stabilt under 

perioden.  

 

 

Figur 5: Totalt antal optioner i tusental. 
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Tabell 7 är en sammanfattning av den data som presenterats i föregående diagram och tabeller, för 

att tydligare belysa och åskådliggöra vissa förändringar och trender som finns i det insamlade och 

studerade materialet. I denna tabell anges det totala antalet optioner VD besitter i mer specifika tal, 

samt den årliga ökningen eller minskningen av tillämpandet från året innan. Ackumulerat skedde en 

minskning motsvarande 6,6 procent över hela perioden i totalt antal innehavda optioner. Denna 

tabell kompletterar även tidigare presenterad data genom att ange det genomsnittliga antalet optioner 

per VD i företag som tillämpar optioner per år, samt den procentuella ökningen eller minskningen av 

detta, vilket alltså åskådliggör den utslagna förändringen för varje bolag. Exempelvis visas här att 

mellan 2005 och 2008 minskade det genomsnittliga antalet optioner för varje VD med 30,1 procent, 

vilket är mer än de 20,1 procentenheterna förändring i det totala antalet; eftersom antalet företag 

med optioner utställda till VD samtidigt ökade en aning under perioden.  

 

TABELL 7: Genomsnittlig data och procentuella förändringar. 

År 
Företag (VD) 
med optioner 

Totalt antal 
optioner 

(tusental) 

Årlig förändring 
av total, startår: 

2001 (%) 

Antal optioner per 
VD, genomsnitt 

(tusental) 

Årlig förändring 
av genomsnitt, 

startår: 2001 (%) 

2001 88 21235,8 0 241,3 0 

2002 86 24039,7 13,2 279,5 15,8 

2003 79 23174,7 -3,6 293,4 4,9 

2004 68 21661,3 -6,5 318,5 8,6 

2005 63 24833,2 14,6 394,2 23,7 

2006 66 23246,3 -6,4 352,2 -10,6 

2007 66 21748,6 -6,4 329,5 -6,4 

2008 72 19830,5 -8,8 275,4 -16,4 

Totalt: - - -6,6 305,7 14,1 
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V. ANALYS 

Detta avsnitt inleds med en diskussion om hur de observerade förändringarna som presenterades i empiriavsnittet kan 

härledas till IFRS 2:s införande. Därpå används regressionsanalyser för att verifiera att det just är IFRS 2 som kan 

förklara förändringarna. 

5.1 DISKUSSION OM FÖRÄNDRINGEN I FÖRETAGENS TILLÄMPANDE AV 

OPTIONSPROGRAM TILL VD 

Som det presenterade datamaterialet i empiriavsnittet visar, framgår inga tydliga generella trender, 

varken för antalet optioner som företagens VD besitter eller antalet företag som tillämpar optioner 

under de undersökta åren 2001-2008. Emellertid observeras vissa förändringar i båda dessa 

avseenden. Huruvida dessa förändringar i enlighet med våra hypoteser kan kopplas till IFRS 2 eller 

inte diskuteras nedan.  

5.1.1 Kan förändringarna kopplas till införandet av IFRS 2?  

Som framgår i teorin infördes IFRS 2 stegvis från att först presenteras som förslag i november 2002 

till att 2004 beslutas att bli gällande lag från och med januari 2005. Det är därför intressant att utreda 

om det finns några tidsmässiga kopplingar mellan dessa tidpunkter och förändringarna i antal 

optioner företagens VD besitter, samt i antal företag som tillämpar optionsprogram till sin VD. 

Eftersom det var i november 2002 som ED 2 offentliggjordes kan det finnas skäl att förvänta sig en 

nedgång i företagens tillämpande av optionsprogram redan i slutet av 2002 och vidare under 2003. 

Eftersom lagförslaget hade kommit så långt i standardsättningsprocessenxiii, att en ED hade 

publicerats, var sannolikheten hög att lagen skulle bli gällande. Det kan dessutom tänkas att 

möjligheten för företagen att förutspå huruvida förslaget skulle bli gällande standard eller inte ökade 

ju mer 2004 närmade sig, eftersom det i ED 2 framgick att det var då ett eventuellt fastställande av 

lagen skulle ske (Street & Cereola, 2004). Som framgår av den beskrivande statistiken i 

empiriavsnittet sker det, som förväntat, en minskning i det totala antalet optioner som företagens 

VD innehar både under 2003 (-3,6 procent) och 2004 (-6,5 procent). 

 

Under 2005 var den obligatoriska kostnadsföringen ett faktum, varför en nedgång förväntas även då. 

Ökningen i antal optioner som VD besitter under 2005 (14,6 procent) talar därför emot 

förväntningarna och genom att endast betrakta grafernas utseende är det således obefogat att fastslå 

                                                      
xiii Läs mer om IASB:s standardsättningsprocess på www.ifrs.org. 
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att förslaget om IFRS 2 var anledningen till nedgången mellan 2002 och 2004. 

 

Det är först efter 2005 som en något längre trend kan observeras. Mellan åren 2005 och 2008 

minskar det totala antalet optioner som VD innehar med 20,1 procent, vilket motsvarar en 5,5 

procent årlig minskning. Rent tidsmässigt sker emellertid denna nedgång ett år senare än förväntat. 

Eftersom företagen efter den 1 januari 2005 skulle ta upp optionsprogrammens verkliga värde som 

en kostnad i resultatrapporten, borde en nedgång även ha skett under 2005, givet att hypotesen om 

att IFRS 2 leder till minskad användning av optioner stämmer. Emellertid är det först i 

årsredovisningarna från 2005 där kostnadseffekterna för första gången blir synliga. En förklaring till 

att nedgången sker under 2006 skulle därför kunna vara att man först då uppfattat de verkliga 

effekterna av kostnadsföringen.  

 

Gällande antal företag som tillämpar optionsprogram till VD observeras en nedgång år 2001-2005, 

om 28,4 procent. Tidsmässigt stämmer detta överens med offentliggörandet av ED 2 och beslutet 

om att implementera IFRS 2. Däremot ökar detta antal mellan 2005 och 2008 med 5,9 procent, vilket 

motsäger hypotesen att IFRS 2 bidrar till att färre företag tillämpar optioner. Denna ökning är dock 

blygsamt i förhållande till den tidigare nedgången 2001-2005.         

5.2 REGRESSIONSANALYSER 

För att kunna verifiera huruvida de observerade förändringarna i antalet optioner som VD besitter 

och om företag alls tillämpar optioner till VD kan förklaras av IFRS 2, utförs regressionsanalyser. 

Som tidigare förklarat i metodavsnittet måste hänsyn även tas till andra faktorer som påverkar den 

beroende variabeln (LG_OPT_VD/VD_OPT_YESNO) för att kunna avgöra en enskild oberoende 

variabels (IFRS 2) påverkan. Regressionsmodellerna som tillämpas tar hänsyn till flera påverkande 

faktorer, vilket gör det möjligt att avgöra IFRS 2:s enskilda påverkan på företagens optionsprogram. 

Genom regressionsanalysen kan man således utesluta om det är slumpen eller andra faktorer som 

påverkat förändringen.  

5.2.1 Multipel regression 

Genom resultatet från regressionsmodellen som presenteras i tabell 9 går det att utläsa ett R2-värde 

motsvarande 0,071. Det skall tolkas som att modellens kontrollvariabler kan förklara 7,1 procent av 

variationen i den beroende variabeln LG_OPT_VD. Det går således att konstatera att mycket (92,9 
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procent) av variationen i den beroende variabeln beror på andra faktorer som hänsyn ej tagits till i 

regressionsmodellen.  

 

Utav de sex kontrollvariabler som användes i regressionsmodellen är det tre som visar signifikanta 

resultat på 5-procentsnivån. De tre signifikanta kontrollvariablerna OWN_CONC, VD_INSID och 

IFRS_2_2005, förklarar med andra ord med 95 procents säkerhet en viss del av variationen i antalet 

optioner som VD besitter. Av de tre insignifikanta kontrollvariablerna på 5-procentsnivån var 

nämnvärt variabeln LG_F_SIZE signifikant på 10-procentsnivån.  

 

Vidare är det genom kontrollvariablernas koefficienter möjligt att utläsa huruvida korrelationen 

mellan dem och den beroende variabeln är negativ eller positiv. I operationaliseringsavsnittet 

presenterades förväntningarna för varje oberoende variabels korrelation med den beroende variabeln. 

Regressionsanalysen visar att samtliga variablers korrelationer, förutom F_LEV, stämmer överens 

med förväntningarna. Emellertid var det enbart två av dessa som visade sig vara signifikanta på 5-

procentsnivån.  

 

Resultatet från regressionsmodellen visar att hypotes H1a stämmer, eftersom dummy-variabeln 

IFRS_2_2005 på 5-procentsnivån visade sig ha en signifikant negativ korrelation till den beroende 

variabeln LG_OPT_VD. Gällande hypotes H2a visade sig som sagt alla kontrollvariabler förutom 

F_LEV ha den förväntade korrelationen till LG_OPT_VD. Dessutom var OWN_CONC och 

VD_INSID signifikanta på 5-procentsnivån varför H2a kan accepteras. 
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TABELL 9: Multipel regressionsanalys. 

Antalet optioner som VD innehar 

Kontrollvariabler 
Förväntad effekt på 
optionstillämpande 

Koefficient P-värde 

Konstant 
 

1,236 0,000 

VD_INSID  -0,815 0,000** 

OWN_CONC  -0,760 0,000** 

LG_F_SIZE + 0,057 0,084* 

F_LEV  0,000 0,981 

G_POT + 0,019 0,132 

IFRS_2_2005  -0,146 0,008** 
Beroende variabel: LG_OPT_VD 
** = signifikant på 5-procentsnivån  
* = signifikant på 10-procentsnivån  

 

  
 

 

n 1424 
 

 

R2 0,071 
 

 

Justerad R2 0,067 

 

 

 

5.2.2 Kontrolltest med annat år för IFRS 2 som dummy (1) 

Genom att använda olika år för den oberoende dummy-variabeln IFRS_2 i regressionsmodellen, går 

det att konstatera att året då IFRS 2 haft störst effekt på antalet optioner som VD innehar är 2004. 

Detta eftersom IFRS_2_2004 utgör den variabel med både högst signifikans och högst 

korrelationskoefficient. Rent tidsmässigt stämmer detta överens med tidpunkten då förslaget om 

kostnadsföringen av företagens optionsprogram beslutades att bli gällande lag. Att det var 2004 som 

visade på högst signifikans är inte helt förvånande. Eftersom lagen beslutades bli gällande i början av 

2004 kan det tänkas att företagen vid denna tidpunkt började ta det som tidigare enbart varit ett 

förslag mer på allvar och minskade sitt optionsanvändande mer märkbart. Därför utgör testresultatet 

en indikation på att förändringen beror just på införandet av IFRS 2. Detta sammanfaller dessutom 

med den under 2004 observerade nedgången i LG_OPT_VD om 6,5 procent, vilket är den största 

minskningen av optioner under de tre år där IFRS 2 i störst utsträckning förväntades påverka 

optionstilldelningen. 
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TABELL 10: Kontrolltest för olika år med IFRS 2 som dummy (1). 

Dummy för IFRS 2 Koefficient P-värde Antal observationer 

IFRS_2_2006 -0,114 0,046** 1424 

IFRS_2_2005 -0,146 0,008** 1424 

IFRS_2_2004 -0,187 0,001** 1424 

IFRS_2_2003 -0,177 0,005** 1424 

IFRS_2_2002 -0,138 0,090* 1424 
** = signifikant på 5-procentsnivån  
* = signifikant på 10-procentsnivån 

5.2.3 Logistisk kontrollregression 

Resultatet från den logistiska regressionsmodellen, som presenteras i tabell 11, visade sig vara mycket 

likt resultatet från den multipla regressionsmodellen. Samtliga kontrollvariabler som i den första 

regressionen var signifikanta visade sig vara det även i denna. Dessutom hade samtliga 

kontrollvariablers p-värden, med undantag från G_POT minskat, vilket innebar att även 

LG_F_SIZE blev signifikant på 5-procentsnivån. Samtliga kontrollvariablers koefficienter hade även 

samma korrelationer som i den multipla regressionen, med undantag av F_LEV. Istället för noll 

korrelation hade den nu, likt förväntat, en negativ relation. Eftersom den logistiska regressionen 

användes i kontrollsyfte och att resultatet var mycket likt det som den multipla regressionen visade, 

anses måttet ’antal optioner som VD innehar’ vara rättvisande. I enlighet med metodavsnittet styrker 

detta korrektheten i det resultat den multipla regressionen gav - att acceptera H1a. 

 

På grund av att den beroende variabeln OPT_VD_YESNO utgör en dummy-variabel i denna 

regressionsmodell utläses förklaringsgraden på ett annorlunda sätt. Värdena på Cox & Snell R2 och 

Nagelkerke R2 indikerar att förklaringsgraden ligger någonstans mellan 7,8 och 10,5 procent, det vill 

säga något högre än i den multipla regressionen. 

 

Resultatet från regressionen gör att hypotes H1b kan accepteras, då korrelationen mellan 

IFRS_2_2005 och OPT_VD_YESNO både är negativ och signifikant på 5-procentsnivån. Även 

hypotes H2b accepteras då samtliga kontrollvariablers korrelation motsvarade förväntningarna och 

eftersom de tre variablerna LG_F_SIZE, OWN_CONC och VD_INSID var signifikanta på 5-

procentsnivån.   
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TABELL 11: Logistisk kontrollregressionsmodell. 

Antal företag som tillämpar optioner till VD per år 

Kontrollvariabler 
Förväntad effekt på 
optionstillämpande 

Koefficient P-värde 

Konstant 
 

0,441 0,101 

VD_INSID  -2,093 0,000** 

OWN_CONC  -1,480 0,000** 

LG_F_SIZE + 0,157 0,017** 

F_LEV  -0,017 0,358 

G_POT + 0,036 0,164 

IFRS_2_2005  -0,146 0,000** 

Beroende variabel: OPT_VD_YESNO  

** = signifikant på 5-procentsnivån  
* = signifikant på 10-procentsnivån  

 

n 1424 
 

 

Cox & Snell R2  0,078 
 

 

Nagelkerke R2 0,105 

 

 

5.2.4 Kontrolltest med annat år för IFRS 2 som dummy (2) 

Liksom i den multipla regressionsanalysen har även i denna regression ett test utförts för att 

undersöka vilket år dummy-variabeln IFRS 2 förklarar variansen i OPT_VD_YESNO bäst. Precis 

som i det första testet har alla år signifikanta resultat. Signifikansen visade sig vara densamma för 

2003, 2004 och 2005, men koefficienten är högst då 2004 testas. Att även detta test visar att 2004 var 

det år som hade störst effekt på företagens optionstillämpande till VD, utgör således ytterligare en 

indikation på att förändringen beror på just införandet av IFRS 2.  

TABELL 12: Kontrolltest för olika år med IFRS 2 som dummy (2). 

Dummy för IFRS 2 Koefficient P-värde Antal observationer  

IFRS_2_2006 -0,333 0,004 1424 

IFRS_2_2005 -0,146 0,000 1424 

IFRS_2_2004 -0,536 0,000 1424 

IFRS_2_2003 -0,516 0,000 1424 

IFRS_2_2002 -0,45 0,007 1424 

 

5.3 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Regressionsmodellerna visar att samtliga hypoteser kan accepteras. Hypotes H1 accepteras eftersom 

IFRS_2_2005 hade en negativ korrelation till både LG_OPT_VD och OPT_VD_YESNO med 5-
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procentig signifikans. Det är således verifierat att nedgången i tillämpandet av optioner under den 

undersökta perioden till viss del kan härledas till implementeringen av IFRS 2.  

 

H2a accepteras eftersom två av de företagsspecifika faktorerna hade signifikant förväntad korrelation 

med den beroende variabeln LG_OPT_VD. OWN_CONC och VD_INSID var signifikanta på 5-

procentsnivån och LG_F_SIZE var dessutom signifikant på 10-procentsnivån. I regressionen där 

H2b testades fick samtliga företagsspecifika faktorer den förväntade korrelationen, där till skillnad 

från regressionen där H2a testades även LG_F_SIZE var signifikant på 5-procentsnivån. Därför 

accepteras också H2b. 

5.4 SLUTDISKUSSION 

Efter regressionsanalysen av det insamlade datamaterialet är det möjligt att göra ett antal 

konstateranden. De undersökta företagen har signifikant minskat, men inte helt slutat använda 

optionsprogram som incitament till VD till följd av införandet av IFRS 2. Givet antagandet om att 

den effektiva marknadshypotesen stämmer, är både företag och investerare indifferenta gällande 

huruvida optionsprogrammen kostnadsförs eller inte. Eftersom informationen om kostnaderna 

redan offentliggjorts bör därmed inte tillämpandet av optionsprogram påverkas. Frågan är därför 

varför det är möjligt att observera en minskning på grund av IFRS 2? 

 

En möjlig anledning är att beslutsfattarna i företagen, likt det Graham et al. (2005) finner, är oroliga 

över att investerare trots allt inte är indifferenta till informationen, utan fäster mer uppmärksamhet 

vid redovisad vinst än information i fotnoter. Enligt agentteorin finns därför incitament att minska 

användandet av optionsprogrammen. Uppfattar beslutsfattarna, inom agentteorin benämnda agenter, 

att kostnaden kan påverka investerares tolkning av företagets prestation negativt, kommer de att 

försöka undvika detta. 

 

Eftersom beslutfattarna enligt agentteorin är nyttomaximerare är det osannolikt att de skulle besluta 

om en minskning i optioner som incitament utan att någon annan typ av ersättning ökar. Både Carter 

et al. (2007) och Feng och Tian (2009) finner i sina studier att aktier utgjort substitut för 

optionsprogram efter att dessa minskat i användning i samband med införandet av obligatorisk 

kostnadsföring.  Dessa studier är emellertid utförda på en annan marknad än den svenska. Hammar 

och Skogh (2011) finner emellertid i sin magisteruppsats att detta även är fallet hos svenska 
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börsnoterade bolag, varför det bör anses rimligt att kunna generalisera deras resultat att gälla även för 

urvalet i denna studie. 

 

Innan IFRS 2 infördes var det enbart optionsprogram som inte behövde kostnadsföras hos svenska 

börsnoterade bolag. Införandet innebar alltså att aktier och optioner som incitament likställdes 

gällande kostnadsföring. Eftersom företag, när de två formerna av incitament likställs 

kostnadsmässigt, istället väljer aktier tyder det på att dessa är mer attraktiva som incitament. Att 

företagen använt en annan form av incitamentsprogram på grund av möjligheten att inte behöva ta 

upp dem som kostnad kan därför anses opportunistiskt. Bevis för opportunistiskt beteende fann 

både Matsunaga (1995) och Carter et al (2007), som kom fram till att optionsprogram bland annat 

användes istället för annan ersättning, på grund av möjligheten att kunna påverka företagens resultat 

positivt. 

 

I denna undersökning konstateras det att företagen inte helt slutat tillämpa optionsprogram; efter 

2005 ökade till och med antalet företag som har optioner utfärdade till VD. Detta kan bero på att 

optionsprogrammen fortfarande är användbara, men att företagen innan IFRS 2 överutnyttjat dem 

med anledning av dess förmånliga behandling. I och med den obligatoriska kostnadsföringen finner 

vi det rimligt att anta att företagen återgått till en mer normal nivå gällande tillämpandet av optioner, 

vilket således inte nödvändigtvis behöver innebära att aktier är mer attraktiva som incitament, utan 

endast att en tidigare existerande obalans mellan olika ersättningsformer justerats i samband med 

införandet av IFRS 2. 
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VI. SLUTSATS 

Inför denna studie ställdes forskningsfrågan: ”Har företag i Sverige ändrat sin tillämpning av optionsprogram 

som form av ersättning till VD, sedan införandet av IFRS 2?”. Syftet med undersökningen var att utreda hur 

en specifik redovisningsmässig regelförändring kan påverka företags beteende, samt att göra en 

ansats till att förklara en eventuell förändring; i detta fall hur IFRS 2 har påverkat svenska företags 

tillämpande av optionsprogram som incitament till VD. Efter att ha utfört studien kan vi konstatera 

att det totala antalet optioner som VD besitter har minskat under den undersökta perioden 2001-

2008. Samma konstaterande kan även göras avseende antalet företag som överhuvudtaget tillämpar 

optioner som incitament till VD. Med resultaten från de utförda regressionsanalyserna som stöd är 

slutsatsen att en viss del av denna minskning kan härledas till den redovisningsmässiga 

regelförändring som införandet av IFRS 2 innebar. Slutsatsen kan dras eftersom IFRS 2 visat sig ha 

en signifikant negativ relation till antalet optioner VD innehar. Samma relation har även funnits 

mellan IFRS 2 och huruvida företag tillämpar optioner eller inte.  

 

Vidare har vi testat huruvida specifika företagsfaktorer påverkar företagens optionsanvändande till 

VD. Av de fem företagspecifika faktorer som testades visade sig ’VD:s insiderägande’ samt 

’företagets ägarkoncentration’ ha signifikant negativa korrelationer till antal optioner som VD 

innehar. Gällande huruvida företag överhuvudtaget tillämpar optioner som incitament till VD eller 

inte, visade sig utöver den tidigare funna relationen till ’VD:s insiderägande’ och företagets 

ägarkoncentration även ’företagsstorlek’ ha en signifikant positiv korrelation. I ett större perspektiv 

är slutsatsen således att företag ändrar sitt beteende då nya redovisningsmässiga regler införs. 

6.1 FRAMTIDA FORSKNING 

Resultatet i denna studie kan användas till framtida forskning och utformning av regelverk på så vis 

att vi funnit indikatorer på att redovisningsmässiga regelförändringar direkt eller indirekt påverkar 

företags beteende i förhållande till hur de utformar sin strategiska ekonomistyrning. Med andra ord 

är det viktigt för standardsättare att ha detta i åtanke vid utformande av framtida redovisningsmässiga 

regelförändringar.  

 

Framtida studier skulle vidare kunna göra en liknande undersökning, men lägga mer tonvikt vid de 

faktiska kostnader som optionsprogrammen innebär, genom att beräkna optionernas verkliga värde. 

Detta kan antas vara mer rättvisande, eftersom inlösenpriser på optionsprogram har stor varians och 
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därmed innebär olika stora kostnader. Att ett företag emitterar ett stort antal optioner innebär inte 

med säkerhet att det blir en stor kostnad eftersom de underliggande aktierna handlas till olika priser. 

Det skulle således vara möjligt med en hypotes som hävdar att företag med större reella kostnader 

för optionsprogrammen kan antas ha minskat tillämpandet av optionsprogram i större utsträckning 

än de med mindre kostnader. Då denna studie enbart ytligt ämnade studera huruvida earnings 

management och opportunistiskt beteende har förekommit i samband med utformande av 

optionsprogram, kan det vara av intresse att i framtida studier mer ingående undersöka detta. 

Exempelvis hade det varit intressant att studera om specifika företag eller branscher varit mer 

benägna att minska sitt optionsanvändande. Likt Matsunaga (1995) och Carter et al. (2007) kan man 

undersöka om företag som historiskt varit pressade att nå finansiella mål är de som minskat 

optionsprogram i störst utsträckning. 
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VIII. APPENDIX 

 

 

 

 

BILAGA 1: MULTIPEL REGRESSION MED 2005 SOM INFÖRINGSÅR 
FÖR IFRS 2 

BILAGA 2: MULTIPEL REGRESSION MED 2005 SOM INFÖRINGSÅR 
FÖR IFRS 2  
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BILAGA 3: LOGISTISK REGRESSION MED 2005 SOM INFÖRINGSÅR 
FÖR IFRS 2 

BILAGA 4: LOGISTISK REGRESSION MED 2004 SOM INFÖRINGSÅR 
FÖR IFRS 2 

 


