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Sammanfattning 
 
Den första januari 2005 började International Accounting Standard Boards rekommendationer 
om IFRS 2 - aktierelaterade ersättningar att tillämpas av svenska börsnoterade företag, vilket 
innebar att företagen blev tvungna att kostnadsföra utställda optionsprogram till sina 
anställda. Före införandet fanns det ingen rekommendation för svenska företag om hur 
redovisningen av dessa incitament skulle kostnadsföras. I samband med införandet av 
standarden funderades det därför kring hur resultatet för berörda företag skulle påverkas av att 
en kostnad för optionsprogrammen belastade resultatet.   
 
Syftet med uppsatsen är att visa i vilken utsträckning som kostnadsföringen av 
optionsprogram har påverkat börsnoterade företags resultat i och med IFRS 2 införande. Vi 
vill visa detta genom att främst studera hur nyckeltalen vinsten per aktie och räntabiliteten på 
totalt kapital har berörts av införandet av standarden om aktierelaterade ersättningar. Vidare 
har vi även ställt kostnaden i relation till årets resultat och omsättning för att belysa storleken 
på kostnaden. Genom att undersöka vilken effekt som IFRS 2 har haft på svenska noterade 
bolags resultat vill vi visa på hur dessa kostnader faktiskt har påverkat företagens resultat nu 
när standarden har tillämpats ett antal år.   
 
För att komma fram till ett resultat har vi genomfört en kvantitativ studie där vi studerat 
årsredovisningar för företag listade på Large Cap listan för åren 2005 och 2006. Det 
perspektiv vi har utgått ifrån är ägarnas eller potentiella ägare då de finansiella rapporterna är 
denna intressegrupps främsta informationskälla för att kunna ta välgrundade beslut. Grunden 
till vår studie ligger i de vetenskapliga artiklarna och tidigare studier som vi redovisar i vår 
teoretiska referensram. Inledningsvis börjar vi med att redogöra för de aktierelaterade 
ersättningarnas uppkomst. Vidare får läsaren en kortare introduktion till hur standarden är 
uppbyggd och de värderingsmodeller som främst används vid värdering av optioner. 
Avslutningsvis redogörs tidigare forskning inom ämnet som utförts i olika länder.  
 
Tidigare forskning har visat att en kostnadsföring av optionsprogrammen skulle ha en 
väsentlig inverkan på företagens resultat när de utgått ifrån en tumregel på 5 %. Även vi har 
utgått ifrån denna regel för att avgöra om kostnadsföringen har haft en väsentlig påverkan på 
nyckeltalen den utspädda vinsten per aktie och räntabiliteten på totalt kapital. Det nyckeltalet 
där störst inverkan kunnat ses är på den utspädda vinsten per aktie som i medeltal berörts med 
ungefär 2 % båda våra studerade år. Till skillnad från tidigare forskare i andra länder som 
undersökt liknande problem på andra marknader och med samma prestationsmått har vi alltså 
funnit att effekten av kostnadsföringen inte varit väsentlig för de flesta svenska bolag listade 
på Large Cap. Däremot när vi studerat bolagen var för sig har vi funnit att effekten för några 
bolag varit väsentlig, det vill säga att effekten på våra studerade nyckeltal varit högre än 5 %.  
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet ges en första inblick till det ämne vi valt att studera. Vi kommer att 
presentera hur intresset för ämnet har uppstått för oss samt ge läsaren en bakgrund till det 
problem som belyses i uppsatsen. Vår förhoppning är att väcka läsarens intresse för ämnet 
och locka till fortsatt läsning genom detta kapitel.   
 

1.1 Problembakgrund  
 
Att ägarna kompenserar ledningen med olika incitament för deras arbete har blivit ett vanligt 
fenomen1. För aktieinnehavare i publika företag är det viktigt att deras vilja och mål 
överensstämmer med ledningens målsättningar. Att erbjuda personer i ledande befattning 
incitament i form av avtalsbaserade kompensationer är därför vanligt för att gemensamma mål 
ska kunna uppnås.2 Syftet med kompensationsprogrammen är att locka till sig och behålla 
kompentent personal samt att motivera ledningen till ett bra arbete3. En vanlig 
kompensationsform till personal i ledande befattning är att utfärda optionsprogram. 
Användandet av optionsbaserad ersättning är populärt i USA där de hade sin stora framväxt 
under sent 80 tal. En av anledningarna till att optionsprogrammen blev så populära var att de 
inte behövde kostnadsföras enligt dåtida standarder.4 Ett exempel på detta är att Steve Jobs, 
VD för Apple, kunde kompenseras med mer än 400 miljoner dollar utan att det påverkade 
företagets resultat. I stället bokades endast en dollar per år mot resultaträkningen för 
kompensationen.5  
 
Optionsprogrammen har fungerat mycket bra som incitament för ledningen att göra ett bra 
jobb. En nackdel som uppdagats med dessa kompensationer är dock risken att ledningen ska 
försköna resultatet, vilket var vad som hände i Enron6. Även i Sverige har vi haft våra 
skandaler och på senare tid kan nämnas Carnegie där medarbetare under 2007 anklagades för 
att ha manipulerat företagets resultat genom att trissa upp värderingen av optionsportföljen. 
Detta medförde i sin tur att felaktiga bonusar betalades ut till anställda inom företaget.7 Idag 
är det tämligen vanligt med optionsprogram till nyckelpersoner i verksamheten8. Under åren 
2002 till 2006 har förhållandena för svenska börsnoterade företag varit gynnsamma. I och 
med de låga räntor och den goda konjunkturen har detta medfört att lönerna till VD ökat med 
33 procent och bonusarna med hela 169 procent9.  
 

                                                
1 Paul Lansing and Sascha Knoedgen, “The Causes and Consequences of the Global Inflation of CEO Salaries.” 
International Journal of Management,. Vol. 24 Issue (Mar. 2007): 70-75 
2 John E. Garen, “Executive compensation and principal-agent theory.” Journal of Political Economy, Vol. 102 
Issue 6 (Dec. 1994): 1175  
3 Martin J. Conyon, “Executive Compensation and Incentives.”  Academy of Management Perspectives, Vol. 20 
Issue 1 (Feb. 2006): 25-44 
4 Lansing and  Knoedgen, “The Causes and Consequences of the Global Inflation of CEO Salaries.” 70-75 
5 C. Botosan and M. Plumlee, “Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.” Accounting 
Horizons, Vol. 15  No. 4 (Dec. 2001): 311-327 
6 Conyon, “Executive Compensation and Incentives.”  25 
7 C. Kiepels, ”2007 i fokus”, Dagens Industri, www.di.se, 071227, läst  080201 
8 M. Sundén, ”Sällsynt med optioner till styrelser”, www.e24.se, 070109, läst 080201  
9 L. Oxenheim, ”Ökad transparens ger skäliga bonusar” , Dagens Industri, www.di.se, 071215, läst 080201 
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Innan införandet av International Accounting Standards Boards (IASB) rekommendation om 
aktierelaterade ersättningar var börsnoterade företag i Sverige inte tvungna att kostnadsföra 
sina optionsprogram enligt rådande standarder10. I februari 2004 gav IASB ut 
rekommendationen International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 och strax därefter 
kom även Financial Accounting Standards Board (FASB) ut med en liknande 
rekommendation om aktierelaterade ersättningar. I IFRS 2 kan läsas att företag ska 
kostnadsföra sina aktierelaterade ersättningar till personalen och värdet på ersättningarna ska 
beräknas enligt verkligt värde. Fördelarna med att företagen skulle börja kostnadsföra sina 
optionsprogram sågs vara att informationen i företagens årsredovisningar skulle bli lättare att 
förstå, mer relevant, tillförlitlig och jämförbar.11 Kritiker till den nya rekommendationen har 
dock menat att en kostnadsföring av optionsprogrammen skulle kunna leda till ett mer 
missvisande resultat12.  
 
Före införandet av IFRS 2 och FASBs rekommendation om aktierelaterade ersättningar har 
studier inom ämnet genomförts. Bergström, Dahlman och Nilsson undersökte 2003 hur en 
kostnadsföring av optionsprogram skulle ha påverkat Sveriges mest omsatta börsföretag om 
IFRS 2 tillämpats räkenskapsåret 2002. Studien visar att om företagen skulle ha kostnadsfört 
sina optionsprogram det årsbokslutet skulle resultatminskningen ha varit 1,5 %.13  En annan 
studie har gjorts i USA av Botosan och Plumlee där dem undersökte vilken effekt en 
kostnadsföring av aktierelaterade ersättningar skulle ha haft på den utspädda vinsten per aktie 
och räntabiliteten på totalt kapital ifall företagen kostnadsfört optionsprogrammen. I studien 
fann forskarna att effekten av kostnadsföringen på dessa nyckeltal skulle ha varit väsentlig för 
majoriteten av företagen.14 Chalmers och Godfrey har undersökt vad effekterna av 
kostnadsföringen skulle ha varit på den australiensiska marknaden. I studien fann de att 
Australiens företag mest troligt skulle påverkas av kostnadsföringen i och med IFRS 2.15  
 
Från och med första januari 2005 började IASBs rekommendationer för aktierelaterade 
ersättningar att tillämpas i börsnoterade företag vilket innebär att företagen måste inkludera 
deras kostnader för dessa ersättningar i resultaträkningen16. Diskussionerna har varit många 
kring standarden och förutom den debatt som redan nämnts ovan har det diskuterats kring att 
redovisningen kommer att bli mer komplex17. 
 

                                                
10 http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR29.pdf, 53, läst 08-03-15 
11 B. Silliman, “Coverage of accounting standards: A comparative Analysis of the U.S Revised Standard on 
Share-based payments and the International Accounting Standards board´s IFRS 2.” Reiview of business, Vol. 26 
Issue 2 (Spring 2005): 24-30 
12 International Accounting Standards Board, IFRS 2, electronic International Financial Reporting Standards 
(eIFRS), 214-217, BC29-BC39 
13 J. Bergström, P. Dahlman och S. Nilsson, ”Kostnadsföring av optionsprogram: Vad kan de resultatmässiga 
konsekvenserna bli?” Balans, nr 1 (2004): 21- 24 
14 Botosan and Plumlee, “Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.”, 311-327 
15 K., Chalmers and J. Godfrey, ”Expensing stock based payments - A material concern?” International 
Accounting, Auditing & Taxation, Vol. 14 Issue 2, (2005) 157-173 
16 Matthew Stibbe, “Seeing through transparency.” Employee Benefits, Supplement (Oct. 2005): 14-14 
17 Ibid., 14-14  
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För de noterade bolagens externa intressenter är det viktigt att företagens resultat visar en 
rättvisande bild av företaget. En studie av Hansson och Markkula har visat att många av våra 
största företag använder sig av optionsprogram till ledningen och övriga verksamma inom 
bolagen18. Detta tillsammans med det faktum att svenska bolag från år 2005 måste redovisa 
sina optionsprogram som en kostnad i resultaträkningen har väckt vårt intresse för den 
faktiska påverkan som IFRS 2 har haft på företagens resultat. De tidigare studierna som 
genomförts inom ämnet, innan införandet av standarden, har visat på att en kostnadsföring av 
aktierelaterade ersättningar skulle ge en resultateffekt. Vi vill komplettera den tidigare 
forskningen genom att undersöka vilken effekt som IFRS 2 har haft på svenska noterade 
bolags resultat, efter att standarden införts i Sverige nu när det har gått ett par år. Detta för oss 
fram till det problem vi kommer att undersöka i uppsatsen. 
 
 

1.2 Problem 
 
Hur har svenska börsnoterade företags resultat påverkats av införandet av IFRS 2 - 
aktierelaterade ersättningar och i vilken utsträckning har resultatet påverkats? 
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att visa i vilken utsträckning som kostnadsföringen av 
optionsprogram har påverkat börsnoterade företags resultat i och med IFRS 2 införande. Vi 
vill visa detta genom att studera hur olika prestationsmått har berörts av införandet av 
standarden om aktierelaterade ersättningar. 
 
 

1.4 Avgränsningar  
 
Vi har valt att avgränsa oss till att studera hur svenska företag har påverkats av införandet av 
IFRS 2. Anledningen till att vi valt att studera svenska företag är att vi tycker det vore 
intressant att se hur deras resultat har berörts av tillämpningen av standarden då vi befinner 
oss i Sverige och det gått ett antal år sedan införandet.  
 
Studien har även avgränsats till att endast undersöka IFRS 2 påverkan åren 2005 och 2006. 
Orsaken till att vi endast valt att studera dessa år är att inte samtliga årsredovisningar för år 
2007 var tillgängliga för oss vid insamlandet av vårt datamaterial. Av denna anledning ansåg 
vi det bättre att undersöka de två åren där vi hade tillgång till samtliga företags rapporter från 
vårt urval. Vidare kommer vi endast att beröra de aktierelaterade ersättningarna hänförliga till 
personalen då det är här den mest komplexa delen av standarden finns samt att de tidigare 
studier vi läst fokuserat på detta. Ytterligare en anledning är att vi inte under studiens gång 
uppmärksammat att något av våra studerade företag använt sig av denna ersättningsform till 
någon annan grupp än deras personal.  
 

                                                
18 E. Hansson och H. Markkula, ”Effekterna av optionsprogram - gagnar de ägarna?”, Balans, nr 5 (2002)  
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Vi har i undersökningen uppmärksammat att ett fåtal av våra studerade företag säkrat sina 
optionsprogram genom swappar. I studien har vi valt att inte behandla dessa säkringar 
eftersom vi är intresserade av den kostnadspåverkan som IFRS 2 har haft på vissa 
prestationsmått. På grund av tidsaspekten och då endast ett fåtal företag berördes har vi valt 
att bortse från den möjliga effekt som säkringarna skulle kunna ha för att fokusera på studiens 
syfte, införandet av IFRS 2 och dess påverkan.   
 
 

1.5 Begreppsförklaring 
 
Aktierelaterade ersättningar - detta begrepp kommer även i uppsatsen att benämnas som 
personaloptioner och optionsprogram, innefattar de tre olika transaktionstyper som IFRS tar 
upp i standarden om aktierelaterade ersättningar.  
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2 Teoretisk metod 
 
Den teoretiska metoden inleds med en kort motivering till varför vi valt att studera ämnet 
Vidare förklarar vi varför vi har vi valt att angripa problemet med de metoder vi gjort och 
vad fördelen med dessa alternativ är. Kapitlet avslutas med en kritisk analysering av de källor 
som använts i arbetet då de utgör grunden för vår studie. 
 
 

2.1 Ämnesval 
 
Vi finner att införandet av internationella regler är intressant med tanke på globaliseringen 
och att företag ofta har dotterbolag i andra länder. IFRS 2 innebär att alla företag som följer 
standarden från och med 1 januari 2005 måste kostnadsföra utgivna optioner. Det här är något 
som bolagen enligt tidigare rekommendationer inte var bundna till att göra. Att det i Sverige 
inte fanns någon rekommendation innan IFRS 2 som specificerade för bolag hur optioner 
skulle redovisas har gjort att vi finner denna standard högst intresseväckande. Vår nyfikenhet 
har växt kring det faktum om och i vilken grad kostnadsföringen av optioner har påverkat 
resultatet för svenska noterade bolag. Det har även hunnit gå en tid sedan införandet, vilket vi 
tycker gör det intressant att undersöka vilken effekt som standarden har haft på företagens 
resultat nu när bolagen hunnit praktisera standarden ett antal år. Att det gått ett antal år sedan 
införandet av IFRS 2 anser vi även vara gynnande för studien då vi har tillgång till ett större 
material.   
 
Med vår studie vill vi komplettera den tidigare forskningen inom ämnet genom att undersöka 
hur IFRS 2 har påverkat svenska börsnoterade företags resultat.  
 
 

2.2 Perspektiv 
 
Forskare kan välja att se ett problem ur olika perspektiv. Beroende på vilket perspektiv 
undersökaren väljer att se frågeställningen ifrån kommer det att påverka hur problemet i 
studien närmas. Att klargöra studiens perspektiv är därför viktigt då det ger läsaren en större 
förståelse för hur författaren ser på frågeställning och visar på medvetenhet om 
perspektivvalet.19  
 
Det problem vi valt att undersöka skulle vara möjligt att studera från olika perspektiv, till 
exempel från standardsättarnas perspektiv eller företagsledningens eftersom att det är 
väsentligt för dem att se hur resultatet påverkas av kostnaden för de aktierelaterade 
ersättningarna. Vi har valt att angripa problemet från ägarnas (eller potentiella ägares) 
perspektiv då de finansiella rapporterna vi kommer att studera är denna intressegrupps främsta 
informationskälla. Ägarna är beroende av att företagen kan ge en tillförlitlig och relevant 
information i sina rapporter för att utifrån dessa kunna fatta välgrundade beslut. Ytterligare en 
anledning till att ägarperspektivet är intressant är att denna grupp är högst intresserade av 
företagens prestationer. Vi kommer främst att undersöka hur kostnadsföringen av optioner 

                                                
19 Rosmari Eliasson, Forskningsetik och perspektiv, Lund, Studentlitteratur, 2:a upplagan, 1995, 28  
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påverkat vinsten per aktie och räntabiliteten på totalt kapital, två nyckeltal som visar 
företagens prestation och därför är intressanta ur ägarnas synvinkel. Vidare kommer vi att 
ställa kostnaden i relation till årets resultat och omsättning för att visa på storleken av 
kostnaden.  
 
 

2.3 Kunskapssyn 
 
Vid tal om kunskapssyn syftas det oftast på den verklighets- och vetbarhetsuppfattning en 
forskare har. Detta anspelar på hur undersökaren uppfattar den verklighet som skall studeras 
och på det sätt denne studerar den. Med verklighetsuppfattning menas att det finns en viss 
möjlighet att objektivt studera verkligheten och vetbarhetsuppfattningen gör det möjligt att 
repetera den empiriska undersökningen.20 Två kunskapssyner som oftast nämns och refereras 
till i forskningssammanhang är den positivistiska och den hermeneutiska. Den positivistiska 
kunskapssynen står för det mer naturvetenskapliga synsättet, att allt som händer ska kunna 
närmas med ett objektivt synsätt och att allt som studeras går att kvantifiera och omvandla till 
siffror och formler, människor och deras handlande omvandlas till objekt.21 Hermeneutiken är 
mer humanistiskt i sitt sätt att se på verkligheten och dess aktörer. Med detta synsätt försöker 
forskaren mer tolka och förstå meningen med människors existens och deras handlanden.22 
 
Syftet med vår studie är att förklara hur resultaten för de företag som tillämpar IFRS 2 har 
påverkats av standarden. Vi kommer att granska det material som företagen publicerat för att 
se om de utfärdat optioner till personalen eller inte samt undersöka hur stor kostnaden varit 
för respektive företag. Den kostnad som personaloptionerna ger upphov till är mätbar samt 
går att observera i de finansiella rapporterna. Effekten av optionernas kostnadsföring existerar 
oberoende av oss då den finns att läsa i rapporterna. Vi kan således inte påverka denna 
kostnad när vi studerar dess effekt med utgångspunkt i den teoretiska referensramen varför vi 
anser att den förförståelse vi har inom ämnet är av ringa betydelse för studiens resultat. Vi 
kommer att ställa oss i yttre relation till objektet och granska problemet metodiskt genom att 
analysera den existerande situationen. Att objektivt studera problemet, genom att granska 
publicerat material, är en fördel för oss eftersom vi vill förklara den effekt som optionerna fått 
på svenska företags resultat. En positivistisk ståndpunkt karaktäriseras av dessa synpunkter 
och kommer alltså att vara utgångspunkten i vår studie.  
 
 

                                                
20 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Lund, Studentlitteratur, 1993, 10 
21 Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors, Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i 
forskningprocessen, Lund, Studentlitteratur, 1999, 66 
22 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund: Studentlitteratur, 2:a upplagan, 1994, 25 



Teoretisk metod 
 

9  

2.4 Angreppssätt 
 
”Innan jag vet vad jag ska undersöka kan jag inte veta hur jag ska göra det” 
                                                                                                                     (Fog, 1979)23 
 
Beroende på vilket angreppssätt forskaren väljer till den tänkta undersökningen kommer det 
att påverka det sätt forskaren samlar in sitt datamaterial och därefter analyserar materialet. 
Antingen kan forskaren utgå från en kvantitativ eller kvalitativ metod. En kvantitativ studie 
innebär att empiriska data omformuleras till statistiska siffror vilket gör det lättare att 
generalisera resultatet till en större population.24 Den kvalitativa metoden har ett mer 
förklarande syfte som ger en ökad förståelse för människors sätt att bete sig och vara. 
Forskaren ställer sig närmare undersökningsobjekten som ska undersökas, detta för att skapa 
en närmare kontakt och därmed få en djupare och mer tolkande data och analys.25 
 
Undersökningens syfte är att visa i vilken utsträckning som kostnadsföringen av 
optionsprogram har påverkat börsnoterade företags resultat. För att kunna presentera 
optionernas resultatpåverkan har vi valt att studera optionernas effekt för flera företag genom 
att utgå från bolagens egna publicerade material. Fördelen med detta angreppssätt är att det 
kan ge oss en möjlighet att förklara sambandet mellan den upptagna kostnaden och resultatet 
för svenska företag som tillämpar standarden, genom att vi med utgångspunkt i publicerat 
data kan mäta resultateffekten. Skulle vi istället gjort valet att skicka ut enkäter till berörda 
företag finns alltid risken för mätfel genom exempelvis uteblivande av svar varför vi inte 
anser att detta angreppssätt lämpar sig för vårt syfte. Att angripa problemet genom kvalitativ 
informationsinhämtning kan vi även se problem med då vi inte skulle kunna mäta 
resultateffekten hos berörda företag på samma tillfredsställande sätt. Att endast intervjua ett 
fåtal företag menar vi inte skulle ge oss samma möjlighet att förklara effekten utan istället 
skulle vi möjligtvis kunna få en djupare inblick i hur optionsprogrammen värderas för några 
få företag vilket i sin tur skulle utesluta en generaliseringsmöjlighet av resultatet. Vi kan dock 
spekulera i att vi genom denna metod endast skulle få ta del av samma information som 
bolagen publicerat. Därför anser vi att ett kvantitativt angreppssätt bäst lämpar sig för vårt 
syfte.  
 
 

                                                
 23 I. Magne Holme och B. Krohn Solvang, Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund, 
Studentlitteratur, 1991, s. 84 
24 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
90-91 
25 Holme och Krohn Solvang, Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 87-88 
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2.5 Källkritik 
 
De källor som kommer att ligga till grund för vår teori är främst vetenskapliga artiklar. Dessa 
är framförallt hämtade ifrån databasen Business Source Premier. De sökord vi utgått ifrån, i 
olika kombinationer, för att finna artiklarna är IFRS 2, stock option, sharebased payment, 
executive compensation, incentive samt option. Utifrån dessa ord har vi sedan utvecklat vårt 
sökande efter ytterligare lämpliga artiklar som kan föra vår studie framåt. För att få vidare 
uppslag till användbara artiklar har vi också tittat i de redan funna vetenskapliga artiklarnas 
källförteckningar för att se om någon av dessa kunde föra vår studie framåt. Förutom de 
vetenskapliga artiklarna har vi även läst en del working papers och använt kurslitteratur.  
 

2.5.1 Artiklar 
 
De artiklar vi läst anser vi föra vår uppsats framåt och vi menar att de är lämpliga för vår 
studie då de ofta är tidigare undersökningar inom samma ämne. Dessa källor är granskade 
innan de publicerats varför vi anser att pålitligheten i dessa forskningar är hög. Däremot är 
artiklarna på engelska varför det eventuellt kan ha uppstått missförstånd när vi läst dem. Detta 
har vi försökt motverka genom att vi både läst artiklarna och hjälps åt att tolka dem på vissa 
ställen. Några av de tidigare studierna i den teoretiska referensramen är genomförda i USA, 
vilket innebär att företagen i dessa studier inte tillämpar IFRS 2 utan istället motsvarande 
amerikanska standard. Trots detta menar vi att dessa forskningar är relevanta för vår 
undersökning eftersom författarna studerat vilken påverkan en kostnadsföring av de 
undersökta företagens optionsprogram haft på företagens resultat. I teorikapitlet har vi 
diskuterat kring de likheter och olikheter vi uppmärksammat mellan standarderna och vi 
menar att dessa skillnader inte gör det omöjligt för oss att jämföra vår studie med dessa. Vi 
vill dock uppmärksamma läsaren på att företagen i vissa studier inte tillämpar IFRS.  
 
Några av artiklarna är även publicerade i facktidningen Balans och andra mer kommersiellt 
baserade (DI) publiceringar men vi anser att dessa är så pass kända och allmänt vedertagna 
bland professionen att de är pålitliga för det syfte de är använda till i studien.  
 

2.5.2 Övriga källor 
 
Vi är fullt medvetna om att de böcker vi läst samt använt som källa inte är granskade, som de 
vetenskapliga artiklarna. Dock menar vi att denna litteratur är tillräckligt pålitlig för det 
ändamål där vi refererat till den.  Vi har endast använt dessa källor när vi velat förklara en 
företeelse som inte berör vårt exakta syfte med uppsatsen närmare. Anledningen till att vi tagit 
upp styckena är när vi velat förklara något för läsaren. Ytterligare en källa vi använt är 
International Financial Accounting Standard som vi även menar är en tillförlitlig källa. 
Införandet av standarden är anledningen till att vi genomför vår studie då noterade bolag i 
Sverige ska tillämpa den vid behandlingen av sina aktierelaterade ersättningar. Med 
anledningen av detta anser vi att det är viktigt att presentera standarden för att ge läsaren en 
förståelse till vad denna innebär för våra studerade företag samt för vår undersökning.  
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2.5.3 Finansiella rapporter 
 
De källor vi använt oss av till vår empiri är företagens årsredovisningar som antingen varit 
tillgängliga i tryckt format eller som pdf filer hämtade från företagens hemsidor. För att i viss 
mån kunna säkerställa oss om att den information vi hämtat ifrån företagens publicerade 
årsredovisningar varit rätt tolkad har vi båda granskat de tryckta rapporterna samt pdf filerna. 
Anledningen till detta är att den sökta informationen kan ha varit svår att förstå då olika 
företag presenterat den under olika rubriker. För att minska risken för feltolkningar av data 
har vi därför även genom mail kontaktat vissa företag för att få en bekräftelse på att vi 
uppfattat den tryckta informationen rätt.  
 
Vi studerar vårt problem utifrån ägarnas perspektiv och eftersom årsredovisningarna är 
ägarnas främsta informations källa menar vi att dessa rapporter trots ovan nämnda är en bra 
och trovärdig källa att samla in vårt datamaterial ifrån. Den kritik vi kan rikta mot vår källa är 
att även om årsredovisningarna är granskade och godkända behöver inte detta betyda att de är 
helt felfria. Trots detta menar vi att våra källor är trovärdiga och vi har i studien utgått ifrån att 
de är upprättade i enligt med de lagar och förordningar som finns idag.  
 
Kritik mot vårt eget arbete är att vi endast studerat två år. Om vi istället skulle ha studerat tre 
år skulle det innebära att vi haft ett ännu större underlag att undersöka och dra slutsatser ifrån. 
Däremot som nämnt i avgränsningar hade inte samtliga rapporter kommit för år 2007 när vi 
genomsökte dem efter kostnader hänförliga till aktierelaterade ersättningar. Därför beslutade 
vi oss för att endast studera två år med tanke på tidsaspekten då vi menar att även detta 
datamaterial ger oss tillräcklig grund att stå på för att studera vårt syfte.  
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3  Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för IFRS 2 samt resonera kring standardens historia 
och de diskussioner som förts före införandet. Den teoretiska referensramen ger läsaren en 
inblick i vad optionsprogram och standarden IFRS 2 innebär. Vidare berättar kapitlet vad 
andra forskare dragit för slutsatser gällande kostnadsföringen av personaloptioner och dess 
resultatpåverkan.  
 
 

3.1 Varför optioner och hur har diskussionerna fört s kring 
kostnadsföringen av personaloptioner? 

 

3.1.1 Inledning till optioner 
 
En option är ett värdepapper som ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att lösa in den 
mot aktier eller annat finansiellt instrument vid ett visst datum (inlösentidpunkt) och till ett 
förutbestämt pris (lösenpris). Optionen kan antingen vara utställd som en köp- eller säljoption. 
Detta innebär att det antingen är köparen eller säljaren som har möjlighet att köpa respektive 
sälja optionen enligt ovan. Olika optioner som kan komma i fråga är aktieoptioner, 
teckningsoptioner, köpoptioner, syntetiska optioner och personalkonvertibler.26 Vi kommer 
nedan att fokusera på köp- och teckningsoptioner samt syntetiska optioner då det är dessa 
typer av optioner som behandlas av IFRS 2. De flesta diskussionerna runt standarden har rört 
kostnadsföringen av personaloptioner varför vi kommer att förklara dessa mer ingående innan 
vi går in på den debatt som fördes kring kostnadsföringen av optionerna.  
 
Personaloptioner är en vanlig kompensationsform27. Vanligen erbjuds personalen antingen 
teckningsoptioner eller köpoptioner. Med teckningsoptioner menas att den anställde har rätt 
att köpa nyemitterade aktier till ett överenskommet pris och under en viss tidsperiod.28 Att de 
anställda erbjuds personaloptioner innebär att de får möjlighet att köpa aktier i företaget till ett 
tidigare avtalat pris. Vanligtvis är optionerna kopplade till vissa villkor, som att den anställde 
måste jobba i företaget under en viss tid.29 Personaloptioner går inte heller att överlåta till 
någon annan vilket innebär att den anställda måste arbeta kvar i företaget för att kunna ta del 
av utbetalningen från optionsprogrammet.30 
 
Förutom tecknings- och köpoptioner kan de anställda även erbjudas syntetiska optioner. 
Dessa skiljer sig något från de två första eftersom de anställda inte kommer att få betalt i 
aktier utan i stället kontanter som motsvarar skillnaden mellan den avtalade kursen vid 
tilldelningstidpunkten och den faktiska kursen vid en förutbestämd tidpunkt.31 

                                                
26 S. Sundgren, H. Nilsson och S. Nilsson, Internationell redovisning: Teori och praxis, Polen, Studentlitteratur, 
2007, 198-201 
27 International Accounting Standard Board, IFRS 2, eIFRS, 209-210 BC1-BC6 
28 Sundgren, Nilsson och Nilsson, Internationell redovisning: Teori och praxis, 230-231 
29 D. Emanuel, “ Accounting for share-based payments under NZ IFRS-2.” University of Auckland Business 
Review, Vol. 7 Issue 2 (Spring 2005): 39-44 
30 Sundgren, Nilsson och Nilsson, Internationell redovisning: Teori och praxis, 230-231 
31 Ibid., 230-231 
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3.1.2 Varför optioner?  
 
Det är ledningen i noterade bolag som sköter den löpande förvaltningen av företagets 
intressen. De har även tillgång till en mer ingående information om företagets ekonomiska 
händelser. För aktieägare är det därför av stor vikt att ledningens intresse i bolaget 
korresponderar med deras målsättningar. Att kompensera personalen med olika 
belöningssystem kan skapa en möjlighet för ägarna att korrelera deras målsättningar med de 
anställda i företaget.32 Personaloptioner kan alltså utfärdas för att sammanföra berörda parters 
intresse i bolaget33.  
 
Ytterligare en anledning till att kompensera personalen med optioner, vid sidan av den vanliga 
lönen, är att locka till sig och hålla kvar kunnig personal på arbetsplatsen34. Detta för att 
personalen i dagens kunskapsintensiva företag har blivit en allt viktigare tillgång35. 
Optionerna kan följaktligen ses som en bonus till de anställda då de avser att fungera som 
motivationshöjande verktyg36. Sambandet mellan ett företagens prestation och utfärdandet av 
personaloptioner har studerats i en studie. Där har författarna funnit att relationen mellan 
utgivna personaloptioner och framtida resultat har ett positivt samband.37 Fler fördelar med 
optioner är att företag kan kompensera sina anställda utan att det påverkar likviditeten i 
bolaget38. 
 
Personaloptionerna behövde inte kostnadsföras innan IFRS 239. När den nya standarden kom 
på förslag var därför responsen från marknaden inte bara positiv utan diskussionerna kring 
behovet av en internationell standard som rörde detta var många. Nedan presenteras några av 
de argument som fördes inför införandet. 
 

3.1.3 Diskussioner kring kostnadsföringen av option er 
 
Många röster har höjts i debatten kring kostnadsföringen av personaloptioner40. Samtidigt 
som marknaden efterfrågade en standard om aktierelaterade ersättningar var somliga emot att 
företagens resultat skulle beröras av optionerna. Det här har gjort att IFRS 2 inte bara är en av 
de mest komplexa standarderna som publicerats av IASB utan även en av de mest 
omdiskuterade.41  
 

                                                
32 K. Pukthuanthong, et al.,  “How employee stock options and executive equity ownership affect long-term 
IPO operating performance. ”Journal of Corporate Finance, Vol. 13 Issue 5 (Dec. 2007): 695-720 
33 Emanuel, “Accounting for share-based payments under NZ IFRS-2.”  39-44 
34  C. Cal, “Expensing Stock Options: What Will Be the Effect on Financial Institutions?” Bank Accounting & 
Finance, , Vol. 16 Issue 6 (2003): 2-8 
35 Emanuel, “Accounting for share-based payments under NZ IFRS-2.” 39-44 
36 K .Pukthuanthong et al., “How employee stock options and executive equity ownership affect long-term 
IPO operating performance.” 695-720 
37 Michelle Hanlon, Shivaram  Rajgopal and Terry Shevlin, ”Are executive stock options associated with future 
earnings?” Journal of Accounting & Economics, Vol. 36 Issue 1-3 (Dec. 2003): 3 
38 Emanuel, “Accounting for share-based payments under NZ IFRS-2.” 39-44 
39 International Accounting Standard Board, IFRS 2, eIFRS, 209-210 BC1-BC6 
40 N. Apostolou and L. Crumbley, ”Accounting for Stock Options.” CPA Journal, , Vol. 75 Issue 8 (2005): 30-33 
41 International Accounting Standard Board, IFRS 2, eIFRS, 209-220, BC1-BC60 



Teoretisk referensram 
 

14  

Den då pågående debatten omfattade främst kostnadsföringen av personaloptioner. Många var 
emot att optionerna skulle klassificeras som aktierelaterade ersättningar och därmed omfattas 
av IFRS 2, varför en debatt skapades. Flertalet diskussioner rörde även hur det skulle vara 
möjligt att kostnadsföra optionerna.42 Exempel på de resonemang som fördes var om 
optionerna överhuvudtaget kunde ses som en kostnad och om det var möjligt, när och hur de 
skulle värderas43. Det spekulerades även i över vilken period redovisningen av optionerna 
skulle ske om det var realiserbart att kostnadsföra dem44.  
 
En person som argumenterade för att optioner skulle kostnadsföras var den välkända 
investeraren och affärsmannen Warren Buffet.45 Han menade att optionsprogrammen utgjorde 
en kostnad och skulle därför bokföras som vilken annan ersättning som helst.46 Förutom 
Buffet fanns det även andra som menade att optionerna utgjorde en kostnad och skulle 
kostnadsföras.47 Ett argument till att kostnaden skulle tas upp i resultaträkningen var att 
investerare utan den inte fick tillgång till ett fullständigt material eftersom företagens verkliga 
prestation inte framgick. Följden av detta kunde bli att aktierna värderades felaktigt.48 
 
Kritiker till att optionerna skulle redovisas som en kostnad menade att en kostnadsföring 
skulle leda till att priset på företagets aktier sjönk, genom att bolagen presenterade ett svagare 
resultat. Följden, för berörda företag, skulle kunna resultera i en investeringsnedgång och för 
nya bolag på marknaden, att de var tvungna att avvecklas. Ytterligare argument emot 
kostnadsföringen var att kostnaden inte kunde beräknas tillförlitligt och att 
optionsvärderingsmodellerna hade en tendens att överskatta värdet på optionerna, vilket 
medförde att en högre kostnad än den verkliga redovisades.49 Vidare menade kritikerna att 
effekten av optionerna redan reflekterades i vinsten per aktie och att en kostnadsföring av den 
anledningen skulle ge en dubbel effekt på prestationsmåttet. Förutom resultateffekten skulle 
även en bokföring av optionerna kunna leda till att företag slutade att kompensera personalen 
med denna typ av ersättning av kostnadsskäl.50 
 
Enligt IFRS 2, aktierelaterade ersättningar, ska optioner kostnadsföras eftersom ett 
uteslutande skulle kunna medföra att berörda företags resultat överskattades. För externa 
intressenter innebär det att felaktiga ekonomiska beslut kunde fattas utifrån missvisande 
rapporter då International Accounting Standard Board menar att kostnaden existerar trots att 
den inte syns i resultaträkningen. Syftet med den finansiella rapporteringen är att lämna 
relevant och tillförlitlig information till användaren av de finansiella rapporterna för att de ska 
ha möjlighet att ta sunda ekonomiska beslut.51  
 

                                                
42 International Accounting Standard Board, IFRS 2, eIFRS, 209-220, BC1-BC60 
43 W. Guay et al., “Accounting for employee stockoptions.” American Economic Review, , Vol. 93 Issue 2 (May 
2003): 405-409 
44N. Apostolou and L. Crumbley, “Accounting for Stock Options The Controversy Continues.” CPA Journal, Vol. 
71 Issue 5 (2001): 34-39 
45 Emanuel  “Accounting for share-based payments under NZ IFRS-2.” 39-44 
46 Apostolou and Crumbley, “Accounting for Stock Options.” 30-33 
47 Emanuel, “Accounting for share-based payments under NZ IFRS-2.” 39-44 
48 Guay et al., “Accounting for employee stockoptions.”  405-409 
49 Ibid., 405-409 
50 International Accounting Standard Board, IFRS 2, eIFRS, 215-216 BC33-BC38 
51 Ibid., 213-220 BC19-BC60 
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Efter införandet av IFRS 2 spekuleras det fortfarande kring om standarden medfört att 
företagen i mindre utsträckning kommer att använda sig av optionsprogram till anställda i 
framtiden och istället gå över till att tillämpa andra kompensationsformer.52 IASB menar dock 
att redovisningens syfte inte uppfylls om personaloptioner inte kostnadsförs53. 
 

3.2 Vad säger standarderna om aktierelaterade ersät tningar?  
 
Nedan redogörs för standarden IFRS 2. Denna standard är komplex och därför anser vi att det 
är viktigt att kortfattat redogöra för vad IFRS 2 behandlar. Vi vill berätta för läsaren vad 
standarden innehåller för att det ska vara lättare att följa med i studiens framtida resonemang 
samt förklara vilka som ska tillämpa den. Vidare följer en ytlig redogörelse för några av de 
skillnader som finns mellan IFRS 2 och den liknande standarden utgiven av FASB om 
aktierelaterade ersättningar. Anledningen är att vi i senare kapitel kommer att presentera 
tidigare forskning inom ämnet från USA och därför är vi av den åsikten att det kan vara bra 
att ge en kort summering av de skillnader och likheter som finns mellan standarderna.  
 

3.2.1 Uppkomsten av IFRS 2 
 
I juli 2001 började arbetet med att ta fram en standard vars syfte var att specificera hur 
redovisningen av aktierelaterade ersättningar skulle se ut. Debatterna kring behovet av en 
standard som behandlade detta hade varit många då det tidigare inte fanns någon 
internationell standard som angav hur rapportering av aktierelaterade ersättningar skulle se ut, 
vilket vissa ansåg gav upphov till en avsaknad i redovisningen. Följaktligen var 
diskussionerna många när International Accounting Standard Board påbörjade arbetet med att 
utveckla en ny standard. Många debatter fördes kring huruvida personaloptionerna skulle 
kostnadsföras eller inte. Av investerare och andra användare av de finansiella rapporterna fick 
införandet ett positivt bemötande men alla var inte för en kostnadsföring av optionerna.54  
 
I februari 2004 publicerades IFRS 2, aktierelaterade ersättningar55.  Standarden började enligt 
rekommendationer tillämpas av svenska noterade bolag från och med den 1 januari 200556. 
Aktierelaterade ersättningar preciseras i IFRS 2 som ”de överföringar av 
egetkapitalinstrument som aktieägarna gör till parter som levererat varor eller tjänster till 
företaget”57.  Detta inkluderar personalen men det kan även vara andra aktörer, exempelvis 
leverantörer, vilket vi anser är viktigt för läsaren att känna till. Den mest omdebatterade och 
komplexa delen av standarden omfattar rapporteringen av de tjänster som personalen utför åt 
företagen, det vill säga hur utgivna personaloptioner ska redovisas. Av den anledningen 
kommer en redogörelse av IFRS 2 främst att göras med inriktning på optioner utgivna till de 
anställda.   
 
Att företag kompenserar sin personal med aktier eller aktieoptioner är vanligt58. Innan IFRS 2 
presenterades fanns det ingen rekommendation som specificerade hur företag skulle redovisa 
                                                
52 Cal, “Expensing Stock Options: What Will Be the Effect on Financial Institutions?” 2-8 
53International Accounting Standards Board, IFRS 2, eIFRS, 220 BC 60 
54 International Accounting Standards Board, IFRS 2, eIFRS, 209-210 BC1-BC6 
55 Ibid., 173  
56 Ibid., 192 § 60 
57FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige - IFRS/IAS, Far Förlag, 2006, 77 § 3 
58 International Accounting Standard Board, IFRS 2, eIFRS, 176 IN 1  
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utgivna optioner59. I Sverige började de internationella redovisningsstandarderna att tillämpas 
1 januari 2005, före det följde svenska noterade bolag redovisningsrådets 
rekommendationer60. RR 29 var den rekommendation som fram till att IFRS infördes 
behandlade ersättningar till anställda. Punkt 145 i RR 29 specificerar att: ”denna 
rekommendation anger inga krav beträffande redovisningen och beräkningen av 
aktierelaterade ersättningar”.61  I de finansiella standarderna fanns det, som nämnt tidigare, 
inte heller någon internationell standard som behandlade ämnet, vilket gav upphov till ett 
omdiskuterat gap. Från 2005 finns IFRS 2, vars syfte är att specificera för företagen hur de 
ska redovisa sina aktierelaterade ersättningar i den finansiella rapporteringen62. I standarden 
kan läsas om en lättnadsregel för företagen som säger att de har en valmöjlighet om de vill 
tillämpa IFRS 2 på optionsprogram utfärdade före den 7 november 2002 och som fortfarande 
löper vid standardens införande. I de fall företagen väljer att använda denna 
övergångsbestämmelse måste de likväl redovisa upplysningar om dessa program i enlighet 
med IFRS 2 dock behöver dessa inte kostnadsföras.63   
 

3.2.2 Redogörelse för IFRS 2 
 
IFRS 2 behandlar tre former av aktierelaterade ersättningar, transaktioner som regleras med64: 
 
� Egetkapitalinstrument som aktier och aktieoptioner 

 

� Kontanter, exempelvis syntetiska optioner 
 

� Valmöjlighet för berörda parter att välja mellan en betalning i kontanter (eller andra 
tillgångar) och egetkapitalinstrument  

 
När en tjänst eller vara har förbrukats ska de kostnadsföras på ett kostnadskonto. Mot 
bokningen beror på vilken typ av ersättning som företagen utfärdat. Egetkapitalinstrument ska 
redovisas som en ökning av det egna kapitalet medan den kontanta ersättningsformen bokförs 
som skuld.65 För den förstnämnda ska de erhållna varorna och tjänsterna värderas direkt vid 
deras uppkomst, av företaget66. I de fall som värdet på dessa aktier eller aktieoptioner inte kan 
uppskattas tillförlitligt av bolagen ska företagen istället beräkna värdet vid dagen för 
överenskommelsen67.  
 
Att personalen kompenseras med optioner för utfört arbete är ett exempel på när företag ofta 
måste beräkna värdet eftersom det är svårt att tillförlitligt kunna uppskatta de fördelar som de 
anställdas tjänster ger företaget. Aktieoptioner till personalen används ofta som ett 
komplement till lönen och kan ses som en bonus till personalen för att motivera dem till ett 
bra arbete samt för att locka till sig och behålla kompetent personal.68 Personaloptionerna är 
vanligt kopplade till en viss intjäningsperiod eller ett visst resultat för att de ska betalas ut. 
Under perioden måste företagen varje år kostnadsföra värdet på tjänsterna som de anställda 
                                                
59 http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR29.pdf, 53, läst 08-03-15 
60 http://www.bfn.se/redovisning/RADET/radet.aspx, läst 08-03-15 
61 http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR29.pdf, 53, läst 08-03-15 
62 International Accounting Standard Board, IFRS 2, eIFRS, 176 IN 2-3 
63 Ibid., 192 § 53-59 
64 Ibid., 179 § 2a-c  
65 Ibid., 180 § 7 
66 Ibid., 176 IN 5 
67 Ibid., 181 § 10-13 
68 Ibid., 181 § 10-13 
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utfört.69 Kostnaden för optionerna ska alltså beräknas när avtalet med de anställda slutits 
(tilldelningstidpunkten). Om det finns en intjänandeperiod för de anställda ska optionerna 
belasta resultatet under samma period med en kostnad för varje år samtidigt som det egna 
kapitalet ökar med motsvarande summa. Kostnaden för optionerna ska justeras varje år med 
avseende på det uppskattade antalet anställda som finns kvar i tjänst vid intjänandeperiodens 
slut70. Skulle det visa sig att de anställda vid inlösentidpunkten inte vill lösa ut sina optioner, 
på grund av att det inte vore förmånligt, sker ingen kreditering av kostnaderna71. Däremot kan 
en ombokning i det egna kapitalet vara aktuellt72. Den kostnad som belastar resultaträkningen 
för optionerna beräknas på det uppskattade antalet anställda vilka har möjlighet att lösa in 
optionerna vid intjänandeperiodens slut. Kostnadsföringen baseras alltså inte på det totala 
antalet utställda optioner vid avtalsdatum eller antalet inlösta optioner.  
 
Värdet på personalens tjänster beräknas genom att utgå ifrån marknadens befintliga kurser i 
den mån det är möjligt. I de fall en sådan inte finns specificerar IFRS 2 att företagen istället 
ska beräkna kursen på ett tillförlitligt sätt.73 För att beräkna det verkliga värdet för aktier 
används den befintliga marknadskursen på aktierna. När det gäller aktieoptioner finns det 
många gånger inte någon kurs att beräkna värdet på. Istället ska företag använda sig av en 
optionsvärderingsmodell för att uppskatta värdet på optionerna74. Exempelvis nämner IFRS 2 
Black-Scholes och Binomial modellen75. Vi kommer att beskriva dessa modeller mer 
ingående senare i kapitlet och även diskutera lite kring de för- och nackdelar som 
optionsvärderingsmodellerna har. Även de kontantreglerade syntetiska optionerna ska 
värderas med en optionsvärderingsmodell76. Varje år ska det verkliga värdet av personalens 
tjänster värderas och belasta företagets resultaträkning samtidigt som företagens skuld för de 
aktierelaterade ersättningarna minskar eller ökar. Detta ska ske fram till dess att skulden är 
reglerad i balansräkningen.77 En skillnad mellan de kontantreglerade optionerna, där de 
anställda kompenseras med kontanter istället för aktier, och de aktiebaserade är att de 
kontantreglerade omvärderas varje år vilket gör att en intäkt kan uppstå från denna typ av 
optionsprogram. Denna effekt kommer av att aktiens värde på marknaden har sjunkit.  
 
I de finansiella rapporterna ska externa intressenter kunna finna information om ett företag har 
utfärdat personaloptioner till sina anställda eller andra aktierelaterade ersättningar. Läsaren av 
rapporterna ska kunna se när avtalen slutits och om optionerna innefattar en särskild 
tidsperiod som de löper över. Det ska även framgå vad ersättningarna är värderade till under 
perioden samt hur det värdet har beräknats, exempelvis vilken optionsvärderingsmodell som 
använts. Slutligen måste företagen delge den externa intressenten hur stor kostnaden för de 
aktierelaterade ersättningarna har varit under året.78 Den nya standarden innebär alltså att 
företag som följer IFRS 2 från och med 1 januari 2005 måste kostnadsföra utgivna optioner 
och redovisa kostnaden i de finansiella rapporterna. I vår studie är vi intresserade av vilka 
effekter som den nya standarden fått och vi kommer att utgå ifrån det material som företagen 
publicerat i sina årsredovisningar enligt IFRS 2.    
 
                                                
69 International Accounting Standard Board, IFRS 2, eIFRS, 181 § 14-15 
70 Ibid., 183-184 § 19-21 
71 Ibid., 184 § 23 
72 Ibid., 251, BC221 
73 Ibid., 183 § 16-18 
74 Ibid., 196-197, B1-B5 
75 Ibid., 199, BC 17 
76 Ibid., 187 § 33 
77 Ibid., 186-87 § 30-32 
78 Ibid., 189-92 § 44-52 
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3.2.3 Jämförelse mellan IFRS 2 och SFAS 123(R) 
 
Som tidigare nämnts publicerade International Accounting Standard Board IFRS 2 i februari 
2004. Kort därefter, 16 december 2004, gav FASB ut Statements of Financial Accounting 
Standard (SFAS) 123(R), en standard om aktierelaterade ersättningar med samma namn som 
den IASB publicerat tidigare samma år. Detta var ett steg till att göra redovisningen mer 
harmoniserad mellan IFRS och US GAAP. IASB och FASB förde vid framtagandet av de nya 
standarderna om aktierelaterade ersättningar en nära diskussion med varandra för att göra 
rapporteringen mer jämförbar internationellt.79 
 
I USA fanns det till skillnad från i Sverige en standard som behandlade aktierelaterade 
ersättningar innan SFAS 123(R), nämligen SFAS 123 från 1995. I den tidigare standarden 
uppmuntrade FASB användarna att värdera optionerna enligt verkligt värde men standarden 
var inte tvingande.80 Istället kunde företagen tidigare välja om de ville fortsätta att redovisa 
optionerna genom att ta skillnaden mellan marknadspriset på de underliggande aktierna och 
priset på optionen enligt ytterligare tidigare standard (APB 125). Det senare alternativet 
resulterade ofta i att det inte uppstod någon kostnad för optionerna eller att den var obefintlig. 
Dock var företagen med detta alternativ tvungna att upplysa om det verkliga värdet på 
kostnaden enligt SFAS 123.81 Vid utvecklande av IFRS 2 tog IASB till viss del utgångspunkt 
ifrån standarden SFAS 12382.  
 
Likheterna mellan IFRS 2 och SFAS 123(R) är många. Den viktigaste är kanske att båda 
fordrar att kostnadsföringen av optionerna sker enligt verkligt värde. En skillnad mellan de 
båda är hur rapporteringen ska se ut när en förändring i avtalen med vad personalen ska uppnå 
sker. Det är när en överenskommelse går från att vara osannolikt att den ska uppfyllas till 
troligt att det ska ske som redovisningen skiljer sig åt. IFRS 2 och SFAS 123 skiljer sig även 
vid redovisningen för skatter. Skillnader kan även ses vid rapporteringen när avtal slutits med 
parter som inte är anställda i företaget och för optioner utgivna av företag som inte är 
noterade. 83 Ingen av de upptagna skillnaderna anser vi påverka möjligheten för oss att 
reflektera över och diskutera runt slutsatserna som dragits av andra forskare inom ämnet.  
 

                                                
79 Silliman, “Coverage of accounting standards: A comparative Analysis of the U.S Revised Standard on Share-
based payments and the International Accounting Standards board´s IFRS.” 24-30 
80 Ibid., 24-30  
81 N. Apostolou and L. Crumbley, “Accounting for Stock Options The Controversy Continues.” 34-39 
82 International Accounting Standard Board, IFRS 2, eIFRS, 261-264, BC270-BC286 
83 Silliman, “Coverage of accounting standards: A comparative Analysis of the U.S Revised Standard on Share-
based payments and the International Accounting Standards board´s IFRS.” 24-30 
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3.3 Värdering 
 
Det finns flera olika modeller för att beräkna och värdera optioner. International Accounting 
Standard Board rekommenderar två modeller, Binomial modellen och Black & Scholes84. 
Dessa modeller är de som främst tillämpas av företagen, som följer IFRS, när de beräknar 
värdet på deras utgivna optioner85. Eftersom det här är två modeller som ofta används i 
praktiken vid värdering av optioner har vi valt att beskriva dem närmare för att ge läsaren en 
inblick i hur personaloptionerna värderas innan de kostnadsförs.  
 
Oberoende av vilken värderingsmodell som företag använder sig av för att beräkna priset på 
optionerna finns det vissa faktorer som påverkar deras värde: 86 
 
� Aktuella priset för den underliggande aktien 
� Lösenpriset på aktien 
� Löptiden för optionen 
� Framtida utdelning 
� Riskfria räntan 
� Volatiliteten i den underliggande aktiens pris 

 
Några av dessa sex faktorer nämns även i IFRS 2 som de variabler en värderingsmodell måste 
innehålla för att företag ska kunna tillämpa modellen enligt standarden87.  
 

3.3.1 Black & Scholes modellen 
 

C = SN(d1) – Ee –rt N(d2) 
 
Där: d1 = [ln(S/E) + (r + 1/2σ2)t]/√σ2t 
 
        d2 = d1 - √σ2t 
 

1. S = Aktuella priser på aktien 
2. E = Lösenpriset på optionen 
3. r = Den årliga riskfria räntan 
4. σ2 = Variansen/volatiliteten 
5. t = Löptiden, den tid som sträcker sig fram till inlösen tidpunkten uttryckt i år 

 
N(d) = variabel som uttrycker statistiska konceptet: standardiserade sannolikheten, 
normalfördelad, slumpmässiga variabeln kommer att vara lika med eller mindre än d. 
 

                                                
84 International Accounting Standards Board, IFRS 2, eIFRS, 199 BC17 
85 D. Street and S. Cereola, “Stock option compensation: impact of expense recognition on performance 
indicators of non-domestic companies listed in the U.S.” Journal of International Accounting, Auditing & 
Taxation, Vol. 13 Issue 1 (2004): 21-37  
86 Fischer Black and Myron Scholes, ”The Pricing of Options and Corporate Liabilities.” Journal of Political 
Economy, Vol. 81 No.3 (1973): 637-654 
87 International Accounting Standards Board, IFRS 2, eIFRS, 233-234 BC129-BC136 
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Ovan nämnda formel är en av de mest komplexa inom finansieringsområdet trots att den bara 
involverar fem variabler.88 Det är heller ingen överdrift att säga att Black & Scholes formeln 
är ett av de mest betydelsefulla bidragen inom finansieringsområdet. Den tillåter vem som 
helst att beräkna värdet på en option givet några få parametrar. Fördelen med formeln är att 
fyra av dessa parametrar är lätta att finna: det aktuella priset på aktien kan enkelt finnas i de 
listor som renommerade börstidningar publicerar, lösenpriset på optionen anges i kontraktet, 
riskfria räntan går att finna i bankernas information om räntor eller genom att kolla vilken 
ränta som stadsobligationerna har. Slutligen återfinns löptiden i optionskontraktet. Den 
parameter som är svårast att bestämma är variansen eller volatiliteten på aktiens värde. Vissa 
aktier fluktuerar inte så våldsamt i värde medan värdet hos andra kan variera stort. 
Volatiliteten mäts utifrån standardavvikelsen på avkastningen av aktien. Det går att säga att 
värdet på en option beror på den framtida volatiliteten på aktien under optionens löptid 
eftersom en hög volatilitet innebär ett högre värde på den utställda optionen.  Praktiskt går det 
att använda sig av historiska data på hur priset på aktien har förändras och justerat med 
förväntade förändringar i företaget. Detsamma gäller för att beräkna hur framtida utdelning 
kommer att påverka aktiepriset.89  
 
Den kritik som kan nämnas mot modellen är att den främst är lämpad att användas för 
optioner som får lösas in på inlösendagen, så kallade Europeiska optioner.90 Ytterligare kritik 
till Black & Scholes modellen är att en del av de underliggande antagandena kanske inte alltid 
håller i verkligheten. Till exempel kanske de anställda inte alltid värderar optionerna på 
samma sätt som företaget med anledning av att de kan vara ovilliga att ta risker och samtliga 
anställda kan avstå från att utnyttja optionerna.91  
 
 

3.3.2 Binomial prissättnings modell 
 
Binomial modellen utgår ifrån att det endast finns två möjliga utfall för den underliggande 
aktiens pris, antingen förutsätts det att aktiekursen kommer att stiga eller sjunka till en viss 
nivå. Användaren av modellen skapar en portfölj (blandning av aktier och obligationer92) som 
kommer att visa på den avkastning som optionen förväntas ge vid de olika utfallen.93 
 
Även om denna tvåstegs aktiepris modell verkar något förenklad, kan den generaliseras till att 
närma sig mer verklighetstrogna antaganden. Detta genom att det går att dela upp löptiden i 
flera perioder med olika utfall som gör det möjligt att i slutet av tidsperioden ha fler sannolika 
resultat att välja på.94 När modellen antar ett större antal grenade utfall får den en 
klockliknande form, vilket kännetecknar den Binomiala spridningsmodellen95. 
 

                                                
88Stephen A. Ross, Randholph W. Westerfield and Jeffrey F. Jaffe, Corporate Finance, New York: McGraw-
Hill, 6:th edision, 2002,  629 
89 Dean Crawford, Diana R. Franz and G. Robert Smith, Jr., “Michael Eisner's Compensation Agreement With 
Disney.” Issues in Accounting Education, , Vol. 13 Issue 4 (Nov.98): 957-974 
90 Ibid., s 957-974 
91 Conyon, “Executive Compensation and Incentives.”  25-44 
92 Tom Copeland and Peter Tufano, “A Real-World Way to Manage Real Options” Harvard Business Review, 
Vol. 82 Issue 3 (Mar. 2004): 90-99 
93 Zvi Bodie, Alex Kane and Alan J. Marcus, Investments, Boston: McGraw-Hill, 7:th edision, 2008, 745 
94 Ibid., 747 
95 Ibid., 748 
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Fördelar med att tillämpa Binomiala modellen är att det är lätt att införliva antaganden om att 
optionen löses in tidigare om aktiepriset når en viss nivå relativt till inlösenpriset och därav ge 
en bättre beräkning.96 En nackdel med modellen är att den endast antar två utfall vid 
värderingen av optioner. Något som inte stämmer med verkligheten. När det kommer till 
långa tidsperioder minskar sannolikheten att detta antagande infaller.97 Binomiala modellen är 
alltså mer fördelaktig att tillämpa vid kortare perioder.  
 
 

3.4 Vilka effekter kan optionsprogrammen få? 
  
Enligt IFRS 2 ska företag redovisa sina aktierelaterade ersättningar till verkligt värde i 
resultaträkningen. Kostnaden för optionsprogrammen ska tas upp till marknadsvärde och i de 
fall ett tillförlitligt sådant värde inte existerar ska företagen beräkna det verkliga värdet för 
dessa enligt marknaden. Innan införandet av IFRS 2 uppskattade Sir David Tweedie, 
ordförande för IASB, att vinsten för företagen i Europa skulle kunna minska med 10 % om 
standarden hade tillämpats år 2002. En effekt som skulle ha varit ännu större i USA för denna 
period.98  
 
I USA var majoriteten av dem som hördes i diskussionerna kring tillämpningen av 
redovisning av aktierelaterade ersättningar emot en lansering av en sådan standard. Berkshire-
Hathaways ordförande och verkställande direktör var dock för en kostnadsföring av 
aktieoptionerna. I en finansiell rapport från Berkshire-Hathaway kan ett uttalande från Buffet 
läsas: "Existing accounting principles ignore the cost of stock options when earnings are 
being calculated, even though options are huge and an increasing expense at many 
corporations99." Vidare nämner Buffet i rapporten att innan han investerade i något annat 
företag räknade om bolagets vinst per aktie med 5 till 10 %, för att få ett så rättvisande tal som 
möjligt, på grund av de icke kostnadsförda aktieoptionsprogrammen100.  
 

3.4.1 Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskning som presenteras här beskriver vilken effekt som en kostnadsföring av 
aktierelaterade ersättningar har eller skulle kunna ha på företags finansiella prestationer.  
 
Apostolou och Crumbley har undersökt Buffets uttalande ovan, att en kostnadsföring av 
företags optionsprogram kan påverka vinsten per aktie med 5 till 10 %. Författarna studerade 
20 amerikanska företags årsredovisningar från 2003 för att ta reda på vilken effekten skulle 
vara för dessa. Av studien framgår att vinsten per aktie för två företag hade påverkats så 
mycket som 70 % respektive 84 %. Gemensamt för samtliga företag i undersökningen var att 
kostnadsföringen av optionsprogram hade en negativ påverkan på vinsten per aktie med minst 
5 %.101 Apostolou och Crumbley har även genomfört ytterligare en studie, på 1999 års 

                                                
96 M. Don Chanse and Tung-Hsiao Yang,“Expected utility valuation of executive stock options in a binomial 
framework: A comparative analysis”, Department of Finance Louisiana State University, www.ssrn.com, 2004 
97 Stephen A Ross, Randholph W Westerfield and Jeffrey F. Jaffe, Corporate Finance, 628 
98 Accountingweb, “IASB chairman warns IFRS2 may cut 10% off EU firms' profits.” Financial Management, 
2004, 8-8 
99 Apostolou and Crumbley, “Accounting for Stock Options.” 30-33 
100 Ibid., 30-33 
101 Apostolou and Crumbley, “Accounting for Stock Options.” 30-33 
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resultat, inom ämnet som visar att en kostnadsföring av optionsprogram för många företag 
skulle få en väsentlig inverkan på resultatet102. 
 
Botosan och Plumlee genomförde år 2000 en undersökning av vilken effekt som den kanske 
mest omdebatterade standarden någonsin utgiven av FASB, SFAS No. 123, skulle ha på 
amerikanska företags resultat. Enligt SFAS No. 123 var det upp till företagen själva om de vill 
kostnadsföra sina aktieoptioner eller endast upplysa läsaren om kostnaden för dessa i 
årsredovisningen. I studien undersöker författarna bland annat vilken effekt som en 
kostnadsföring av personaloptioner skulle ha på den utspädda vinsten per aktie och 
räntabiliteten på totalt kapital. Botosan och Plumlee studerade 100 av USAs mest 
snabbväxande företag, med en omsättning och kapitalbildning på 50 miljoner dollar, under de 
tre senaste bokslutsåren för respektive företag. Att företag med hög tillväxt valdes var för att 
de antogs använda optioner i stor utsträckning och därför skulle de i synnerlighet påverkas av 
den nya standarden.103  
 
Street och Cereola har även studerat företag noterade på den amerikanska börsen. Författarna 
kompletterar Botosan och Plumlees forskning genom att studera vilken påverkan som en 
kostnadsföring av personaloptioner skulle ha haft på olika prestationsmått för utländska 
företag, listade på den amerikanska börsen, om IFRS 2 tillämpades 2000. Mera exakt 
undersöker författarna i sin studie hur 291 företag från länderna Australien, Canada, 
Frankrike, Tyskland, Irland, Japan och Storbritannien skulle ha påverkats av en 
kostnadsföring av deras optionsprogram.104 
 
I Australien har Chalmers och Godfrey utfört en närliggande studie till den som Botosan och 
Plumlee genomfört i USA. Fram till 2005 kunde företagen på den australiensiska marknaden 
välja om de ville kostnadsföra sina optionsprogram eller vanligare inte göra det. Denna studie 
genomfördes år 2002, vilket var innan införandet av IFRS 2. I studien undersöker Chalmers 
och Godfrey vilken effekt som kostnadsföringen av optionsprogram skulle ha på den 
australiensiska marknaden och om det går att se någon skillnad på effekterna av införandet av 
standarden beroende av bransch och företag i olika tillväxtstadier.105  
 
Botosan och Plumlees forskning visar på att en kostnadsföring av aktieoptioner har en 
väsentlig inverkan på vinsten per aktie och räntabiliteten på totalt kapital. Studien baseras på 
tre års data från samtliga företag. För respektive av dessa år visar författarna att medianen av 
företagens utspädda vinst per aktie skulle ha påverkats negativt med 9,82 %, 11,55 % och 
14,01 % (år 1, 2 och 3) av kostnadsföringen. Medianen av företagens räntabilitet på totalt 
kapital skulle ha minskat med 9,5 %, 11,57 % och 13,55 % (år 1, 2 och 3).106  

                                                
102 Apostolou and Crumbley, “Accounting for Stock Options The Controversy Continues.” 34-39  
103 Botosan and Plumlee, “Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.” 311-327 
104 Street and Cereola, “Stock option compensation: impact of expense recognition on performance indicators of 
non-domestic companies listed in the U.S.” 21-37 
105 K., Chalmers and J. Godfrey, ”Expensing stock based payments - A material concern?” 157-173 
106 Botosan and Plumlee, “Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.” 311-327 
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Botosan och Plumlee använder två procentuella mått för att bestämma hur väsentlig denna 
påverkan har varit för företagen, 5 % och 10 %. Författarna har utgått ifrån dessa mått då 
ytterligare tidigare forskning har visat att en allmänt vedertagen tumregel är att resultatet 
påverkas väsentligt vid fem till tio procent.107  
 
Baserat på måtten 5 % och 10 % visar Botosan och Plumlee att effekten på den utspädda 
vinsten per aktie och räntabiliteten på totalt kapital är väsentlig för majoriteten av företagen i 
studien. Hela 78 % av företagen i urvalsgruppens utspädda vinst per aktie påverkas av 
kostnadsföringen och vid 10 % berörs 59 % av de studerade företagen. Motsvarande siffror 
för räntabiliteten på totalt kapital är 79 % (5) respektive 61 % (10). 108  
 
Att företagens resultat kan påverkas negativt av en kostnadsföring av optionsprogram stöds av 
resultatet som vi kan se i Street och Cereolas forskning som visar att en kostnadsföring av 
optionsprogram skulle påverka företagens prestationsmått väsentligt. Resultatet av 
författarnas undersökning visar att införandet av IFRS 2 kommer att vara väsentligt för många 
av de stora företagen utanför USA men också att effekten kan variera signifikant mellan olika 
företag och länder. Även Street och Cereola har använt sig av en tumregel på 5 % för att 
kunna mäta hur stor del av företagen som påverkas av kostnadsföringen. Med denna 
utgångspunkt kan författarna visa att majoriteten av företagen i deras studie skulle ha 
påverkats om standarden varit införd.109 Liksom Botosan och Plumlee har Street och Cereola 
undersökt hur stor effekten skulle vara på den utspädda vinsten per aktie. Deras resultat visar 
att måttet skulle ha påverkats negativt med en genomsnittlig förändring på 40 %110.   
  
Chalmers och Godfrey har undersökt 159 företag med varierande tillväxt och från olika 
branscher. Forskningen har baserats på kompensationer till personal i ledande befattning och 
studien ser till den resultatpåverkan som standarden haft på räntabilitet på eget kapital, totalt 
kapital samt vinsten per aktie. Författarna har räknat ut effekten på dessa prestationsmått 
genom att jämföra befintliga tal från årsredovisningar med nya omräknade mått som tagit 
kostnadsföringen av optioner i beaktande. 111  Liksom tidigare forskare har Chalmers och 
Godfrey använt sig av tumregeln på 5 % för att avgöra när företagen i studien har påverkats 
väsentligt av kostnadsföringen. När författarna utgått ifrån denna regel fann de att kostnaden 
för optionsprogram skulle ha en direkt negativ effekt på 20 % av urvalsföretagen112.  
 
Botosan och Plumlee valde i deras forskning att fokusera på företag med hög tillväxt eftersom 
dessa ansågs vara av större benägenhet att använda sig av optionsprogram och därför skulle 
påverkas mest113. Chalmers och Godfreys undersökte även i deras studie om det går att se 
någon skillnad beroende på bransch och tillväxtfas för företagen, deras resultat visar att hur 
väsentligt företagen påverkas av införandet av standarden inte nödvändigtvis behöver vara 
relaterat till företag med hög tillväxt eller till en specifik bransch114.  
 

                                                
107 Botosan and Plumlee, “Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.” 311-327 
108 Ibid., 311-327 
109 Street and Cereola, “Stock option compensation: impact of expense recognition on performance indicators of 
non-domestic companies listed in the U.S.” 21-37 
110 Ibid.,  21-37 
111 Chalmers and Godfrey, “Expensing stock based payments - A material concern?” 157-173 
112 Ibid., 157-173 
113 Botosan and Plumlee, “Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.” 311-327 
114 Chalmers and Godfrey, “Expensing stock based payments - A material concern?” 157-173 
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Vidare har Botosan och Plumlee undersökt i vilken utsträckning som företagen följer 
upplysningskraven i SFAS No. 123 och kommit fram till att största delen av företagen i 
urvalsgruppen följer upplysningskraven115. Vi kommer dock inte att gå in mer på denna del av 
författarnas forskning då vårt intresse ligger i att se vilken effekt som kostnadsföringen av 
aktierelaterade ersättningar haft på företagen.  
 
Ytterligare studier relaterade till vårt ämne har genomförts av olika forskare. Cal Christian har 
studerat hur finansiella instituts resultat påverkats av att de börjat kostnadsföra 
aktieoptionsprogram. Första året som dessa institut tillämpade kostnadsföringen var 2003 och 
studien visar att de sex stora bankerna som undersöktes första kvartalet kunde se att vinsten 
hade påverkats. Den största effekten som kunde ses på resultatet var en minskning med 3,2 %. 
En procentuell förändring på företagets prestation som skulle kunna ha en signifikant 
inverkan vid marknadens värdering av bolaget.116  
 
Även i Sverige har aktierelaterade ersättningar studerats tidigare. År 2003, innan införandet 
av standarden om aktierelaterade ersättningar, genomförde Bergström, Dahlman och Nilsson 
en studie på hur svenska börsnoterade företag skulle ha påverkats om IFRS 2 tillämpats. 
Syftet var att undersöka vilken inverkan en kostnadsföring av optionsprogram skulle ha haft 
på resultatet för företagen på Stockholmsbörsens ”mest omsatta” lista. Författarna har 
beräknat den kostnad som skulle ha belastat dessa företags resultat om standarden tillämpats 
bokslutsåret 2002. I undersökningen fann de tillräckligt med material för att studera elva av 
listans då 27 företag och resultatet visar att de undersökta företagen skulle få en genomsnittlig 
resultatminskning på 1,5 % i och med en kostnadsföring av optionsprogrammen. Bergström, 
Dahlman och Nilsson undersökte även hur olika nyckeltal skulle ha påverkats om standarden 
tillämpats. Även där kunde författarna se att effekten inte skulle vara stor. Det nyckeltal som 
främst påverkats av kostnadsföringen var avkastningen på eget kapital där en genomsnittlig 
minskning med 1,6 % kunde ses.117  
 
Tidigare forskning ovan visar att en kostnadsföring av optionsprogrammen skulle kunna ha en 
väsentlig inverkan på företagens resultat förutsatt en tumregel på 5 %. Ytterligare något som 
vi menar skulle kunna stödja en tumregel på fem procent är att, revisorer vid deras bedömning 
av vilka felaktigheter i räkenskaperna som kan vara av väsentlig betydelse bland annat kan 
utgå ifrån att en väsentlig inverkan har skett vid tre till fem procent på resultatet före skatt118. 
Vad som kan anses vara av väsentlig betydelse är dock en subjektiv bedömning119.  
 
Av de tidigare studierna kan vi utläsa att den främsta påverkan har skett på studier utförda på 
den amerikanska marknaden vilket kan skilja från den svenska marknaden där vår studie är 
utförd. I vår undersökning kommer vi att undersöka svenska företag på Large Cap vilket 
innebär att de undersökta företagen inte är relaterade till en specifik bransch eller tillväxt 
vilket en av studierna ovan är. Med stöd av vad Chalmers och Godfrey funnit i deras 
forskning menar vi trots detta att vårt urval är representativt för syftet med studien.  
 

                                                
115 Botosan and Plumlee, “Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.”  311-327 
116 Cal, “Expensing Stock Options: What Will Be the Effect on Financial Institutions?” 2-8 
117 Bergström, Dahlman och Nilsson, ”Kostnadsföring av optionsprogram: Vad kan de resultatmässiga 
konsekvenserna bli?” 21- 24 
118 Aasmund Eilifsen et al., Auditing and assurance services, Berkshire, McGraw-Hill Education, 2006, 14  
119 Botosan and Plumlee, “Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.”  311-327 
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Den studie som studerat resultateffekten på vinsten har endast undersökt finansiella institut 
varför denna inverkan kan skilja mot vår då vi har ett relativt brett spektra av undersökta 
företag.  
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4 Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi hur vi samlat in och bearbetat materialet i studien samt varför vi 
valt att undersöka de prestationsmått som vi studerar.  
 

4.1 Datamaterial 
 
Enligt IFRS 2 ska börsnoterade företag kostnadsföra optioner till de anställda. Svenska 
börsbolag kan vara noterade på tre olika listor Large Cap, Mid Cap och Small Cap. I vår 
studie har vi valt att fokusera på hur de svenska företagen på Large Cap listan har påverkats 
av införandet av IFRS 2. Anledningen till att vi valt studera företag från denna lista är att vi 
tror att dessa bolag i störst utsträckning är benägna att använda sig av kompensationer till 
anställda med tanke på deras storlek och omsättning. Vi anser därför att företagen på Large 
Cap är ett lämpligt urval att studera för att kunna fullgöra syftet med vår studie.  
 
Den 12 februari 2008 samlade vi in information om vilka företag som befanns sig på Large 
Cap listan. Det vill säga vilka företag som kunde uppbringa ett börsvärde på över 1 miljard 
euro. Vid denna tidpunkt var 67 företag noterade på listan. Dessa företag utgör urvalsgruppen 
i vår studie. I undersökningen tar vi inte hänsyn till vilka listor företagen var listade på under 
de granskade åren utan vi kommer att undersöka årsredovisningarna för de företag som 
befann sig på Large Cap listan i februari 2008 retroaktivt för åren 2005 och 2006.   
 
Från företagen i vår urvalsgrupp samlade vi därefter in de årsredovisningar som företagen 
upprättat i enlighet med IFRS 2005 och 2006. I de fall det var möjligt att snabbt beställa 
årsredovisningarna i tryckt format gjorde vi det för att enklare kunna bläddra igenom 
materialet och bilda oss en uppfattning om hur företagen redovisade sina optioner. Vi 
studerade även de tryckta årsredovisningarna i pdf format för att minska risken för fel i vår 
data. I de fall vi inte hade tillgång till företagens årsredovisningar, i tryckt format, hämtade vi 
vår empiriska information från företagens hemsidor (i pdf format) och studerade därefter 
dessa med avseende på vårt syfte.  
 
Utifrån vår urvalsgrupp, företag listade på Large Cap kommer inte samtliga 67 företag att 
inkluderas i studiens analys. Detta eftersom samtliga företag inte tillämpar International 
Finacial Reporting Standards samt att alla företag inte har aktierelaterade ersättningar till sin 
personal. Vi kommer att diskutera mer kring bortfallet av företag i studiens resultatkapitel.  
 
För att förklara den påverkan som optionerna haft på företagens prestation har vi valt att mäta 
effekten med hjälp av två prestationsmått.  
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4.2 Val av nyckeltal 
 
Nyckeltal används för att mäta och ge en uppfattning hur företaget har tillgodogjort sig sina 
resurser. Dessa ger företagsledning och andra intressenter en uppfattning om företagets 
finansiella ställning och lönsamhet. Det finns ett antal olika nyckeltal som kan användas 
beroende på vad det är intressenten är intresserad av och vilket intresse denne har i 
företaget.120 I vår studie kommer vi att undersöka vilken effekt som införandet av IFRS 2 har 
haft på de två prestationsmåtten räntabilitet på totalt kapital och vinst per aktie. Motivet till att 
vi kommer att studera dessa nyckeltal är för att vi uppmärksammat dem som vanligt 
förekommande mått på företags lönsamhet. Variablerna för dessa prestationsmått kan även 
ses i de finansiella rapporterna då företagen själva redovisar vinst per aktie och parametrarna 
till räntabiliteten på totalt kapital enkelt kan ses i resultat- samt balansräkningen.  
 
Tidigare forskning inom ämnet har även studerat nyckeltalen varför vi finner dem intressanta 
även för vår undersökning då detta ger oss en möjlighet att lättare diskutera kring våra resultat 
och tidigare forsknings. Nedan presenteras hur nyckeltalen kalkyleras för att läsaren ska se 
vilka faktorer som påverkas vid beräkningen.  
 
Förutom nyckeltalen vinst per aktie och räntabiliteten på totalt kapital kommer vi även att 
presentera kostnaden i reala tal samt ställa denna i relation till årets resultat och omsättning 
för att visa på dess storlek.  
 

4.2.1 Vinst per aktie 
 
Vinst per aktie är ett nyckeltal som visar på företagets prestationer. En beräkning av talet kan 
utföras med två olika uträkningar. Skillnaden mellan dem båda är att vid uträkningen av den 
utspädda vinsten per aktie tas hänsyn till de aktier som är bundna av vissa ansvarförbindelser, 
exempelvis optioner, obligationer etcetera.121 Se uträkningar nedan.  
 
 
Vinst per aktie = Årets resultat – Utdelning på preferensaktierna  

                       De genomsnittliga utestående aktierna 
 
 

Utspädda Vinsten per aktie = Årets resultat – Utdelning på preferensaktierna 
                               Genomsnittligt utestående aktier + Potentiella aktier*  

 
*Aktier som kan ge upphov till en utspädningseffekt om de utnyttjas  
 
Vi kommer att undersöka effekten av företagens aktierelaterade ersättningar på både den 
utspädda och vanliga vinsten per aktie för att se om IFRS 2s inverkan skiljer sig åt markant 
mellan dessa mått.   
 

                                                
120 Henrik Nilsson, Anders Isaksson och Teppo Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Lund, 
Studentlitteratur, 2002, 118-146 
121 Stephen H. Penman, Financial statement analysis and Security valuation, New York: McGraw-Hill/Irwin, 3:e 
edition, 2007, 37-38 
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4.2.2 Räntabilitet på totalt kapital 
 
Detta är ett nyckeltal som ger en god indikation på hur lönsamheten i företaget genereras. 
Med nyckeltalet kan företagsledning och ägarna se om mervärde har skapats i företaget. Vid 
beräkningen av prestationsmåttet används resultatet efter finansiella poster adderat med 
räntekostnader. Summan av dessa divideras därefter med det genomsnittliga totala 
kapitalet.122 
 
Räntabilitet på totalt kapital =  Resultat efter finansiella poster + räntekostnader 
                                                                     Genomsnittligt totalt kapital 
 
 

4.3 Bearbetning av datamaterial 
 
För att samla in relevant data till vår studie började vi med att ingående studera våra utvalda 
företags årsredovisningar. För att säkerställa att information hämtades från rätt ställe i 
bolagens rapporter konsulterade vi personer med insikt i ämnet och fick då till svar att 
företagens redovisade kostnad för de aktierelaterade ersättningarna skulle gå att finna i noten 
hänförlig till personal alternativt annan not hänförlig till optionsprogram eller aktierelaterade 
ersättningar. Anledningen till att vi ansåg det väsentligt att konsultera en utomstående är att 
redovisningen kring aktierelaterade ersättningar kan vara komplex samt att vi ville säkerställa 
att rätt information inhämtades.   
 
Efter vi fått en bekräftelse på var vi kunde finna vår information började vi undersöka vilka 
företag som redovisade enligt IFRS. För att säkerställa vilka som följde denna 
redovisningsstandard läste vi noggrant företagens dokumentation om vilka 
redovisningsprinciper de följde för deras koncernredovisning. Denna information kunde vi 
oftast finna i den första noten i bokslutet. Vi noterade även att många av företagen i vår 
urvalsgrupp år 2005 presenterade information kring deras aktierelaterade ersättningar i samma 
not.   
 
När vi konstaterat vilka företag som redovisar enligt IFRS, började vi urskilja de företag som 
erbjöd sina anställda optionsprogram och redovisade dessa enligt standarden för 
aktierelaterade ersättningar, IFRS 2. För att hitta den redovisade kostnaden hänförlig till de 
aktierelaterade ersättningarna granskade vi företagens not om personalen samt andra möjliga 
noter hänförliga till aktierelaterade ersättningar. Efter att vi lokaliserat respektive års kostnad 
från optionsprogrammen för samtliga företag började vi sammanställa relevant information 
för vår studie i en tabell. Detta innebar främst kostnaden enligt IFRS 2, omsättningen, årets 
resultat samt de komponenter vi behövde för att kunna räkna ut nyckeltalen. Vidare sökte vi 
även annan information om optionsprogrammen bland annat information om vilka företag 
som tillämpat lättnadsregeln samt till vilka som företagen utfärdat optionsprogrammen. Detta 
för att kunna förklara IFRS 2 kostnadseffekt.   
 

                                                
122 Henrik Nilsson, Anders Isaksson och Teppo Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys,  
141-142 
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Nästa steg efter att komponenterna till nyckeltalen var insamlade var att räkna ut nya 
justerade värden för prestationsmåtten. Vid beräkningen av den vanliga vinsten per aktie samt 
den utspädda har vi utgått från den formel som vi redovisat tidigare i studien för nyckeltalet. 
Den justering som vi gjort är att lägga tillbaka kostnaden för optionsprogrammen till årets 
resultat. Detta resulterade i ett nytt högre värde på nyckeltalen. För att därefter kunna se den 
procentuella förändringen på nyckeltalen ställde vi i nämnaren skillnaden mellan den 
ursprungliga och den nya justerade vinsten per aktie. Detta dividerade vi därefter med den nya 
vinsten per aktie som vi kalkylerat.  Därmed kunde vi få fram den procentuella förändringen. 
Till en början utgick vi ifrån företagens presenterade siffror för nyckeltalen men med 
anledning av att dessa nyckeltal är avrundade beslutade vi oss för att även räkna om dessa. 
Detta för att inte avrundningar skulle påverka den procentuella förändringen.  
 
 Vid uträkningen för räntabiliteten på totalt kapital tillämpade vi även ovan presenterade 
formel för måttet. Utifrån denna beräknade vi både företagens räntabilitet på totalt kapital före 
resultatpåverkan och efter. Det vill säga att vi för det justerade måttet lagt tillbaka kostnaden 
till resultatet efter finansiella poster. För att därefter få ut förändringen i räntabiliteten på totalt 
kapital gjorde vi samma manöver som vid uträknandet av vinsten per aktie.  
 
Datamaterialet sammanfördes därefter för de båda åren 2005 och 2006 i ett Excel-blad och 
utifrån denna sammanställning beräknades medelvärdet, medianen, lägre kvartilen (25 %) och 
högre kvartilen (75 %) samt maxvärdet med hjälp av färdiga formler i Excel programmet.  
 
Eftersom vi även ville se hur stor kostnaden var i reala tal adderade vi kostnaden för samtliga 
företag och kalkylerade ovan nämnda värden. Denna kostnad ställde vi därefter i relation till 
företagens omräknade resultat för året (rapporterat resultat plus kostnaden för 
optionsprogrammen) och omsättning. För att göra detta behövde vi ha siffrorna i samma 
valuta och värde. Åtta av de företag som vi studerat redovisade inte i svenska kronor. Därför 
gick vi in på tullverkets hemsida för att ta fram de växelkurser som rådde den sista december 
2005 och 2006 för berörda företag, se bilaga 1, 2 och 3. Därefter sammanställde vi samtliga 
kostnader i miljoner kronor.  
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5 Resultat 
 
I detta kapitel kommer vi huvudsakligen att presentera vårt insamlade material genom olika 
tabeller och diagram och därefter analysera datamaterialet med utgångspunkt i vår teoretiska 
referensram. Kapitlet inleds med en presentation av de företag som utfärdat optioner till sina 
anställda och därefter redogör vi för vårt bortfall. Avslutningsvis kommer en sammanfattande 
modell av kapitlet att presenteras.  
 
Syftet med vår uppsats är att visa i vilken utsträckning som kostnadsföringen av 
optionsprogram har påverkat börsnoterade företags resultat i och med IFRS 2 införande. Efter 
att ha studerat våra valda företags årsredovisningar har vi funnit att 28 stycken företag har 
optionsprogram enligt IFRS 2 2006 för 2005 är jämförande siffra 26 stycken. Det vill säga att 
ungefär 42 procent av våra 67 företag i urvalsgruppen erbjöd sin personal optionsprogram 
2006 och ungefär 39 procent 2005. Sammanställningen nedan visar vilka företag som hade 
optionsprogram åren 2005 och 2006 genom en markering (√).  
  
 
Tabell 1: Företag med optionsprogram till sina anställda 
 

Företag Optionsp. Företag Optionsp. Företag Optionsp. 
   05 06     05 06     05 06   
ABB Ltd     Husqvarna*   √  Ratos      
Alfa Laval     Industrivärlden  √ √  SAAB      
Assa Abloy     Investor  √ √  Sandvik  √ √   
Astra Zeneca  √ √  JM     SAS      
Atlas Copco  √ √  Kaupthing Bank  √ √  SCA      
Autoliv SDB     Kinnevik     Scania      
Axfood     Kungsleden     SEB  √ √   
Axis     Latour     Seco Tools      
Boliden     Lawson Software     Securitas      
Castellum     Linab International     Skanska  √ √   
D.Carnegie & Co     Lundbergföretagen     SKF  √ √   
Electrolux  √ √  Lundin Mining Corp. SDB     SSAB      
Elekta  √ √  Lundin Petroleum  √ √  Stora Enso  √ √   
Eniro  √ √  Meda  √ √  Swedbank      
Ericsson  √ √  Melker Schörling     Swedish Match  √ √   
Fabege     Millicom Int. Cellular SDB  √ √  Tele 2   √   
Getinge  √ √  Modern Times Group  √ √  Telia Sonera      
Hakon Invest  √ √  NCC     Tieto Enator  √ √   
Handelsbanken     Nobel Biocare  √ √  Trelleborg      
Hennes & Mauritz     Nobia  √ √  Volvo  √ √   
Hexagon  √ √  Nordea Bank     Vostok Gas SDB  √ √   
Holmen     OMX  √ √        
Hufvudstaden     Oriflame, SDB  √ √        
                              
*2005 tillhörde Husqvarna Electrolux koncernen. 
  
Vi kommer nedan att redogöra för varför de företag som vi inte markerat ovan har fallit ur vår 
studie.  
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5.1 Bortfall 
 
Sammanställningen ovan visar samtliga företag som befann sig på Large Cap listan den 12 
februari 2008. Av tabell 1 kan även utläsas att vi år 2005 och 2006 har ett bortfall på 38 
respektive 36 företag. Det största bortfallet är hänförligt till företag som inte har 
optionsprogram till sina anställda. Vidare har ett antal företag fallit bort från vår studie på 
grund av att de inte redovisar enligt IFRS utan en annan redovisningsstandard. Vi kommer 
inte att undersöka dessa företag närmare, trots att vi uppmärksammat att de har 
optionsprogram till sina anställda, med anledningen av att vi undersöker effekten av 
kostnadsföringen enligt IFRS 2. De företag som redovisar enligt IFRS men inte har 
optionsprogram till sina anställda berörs inte heller av standarden vilket gör att även dessa 
företag blir ett bortfall. Vi har däremot observerat att många av dessa företag har andra 
incitamentsprogram till sina anställda. Diagrammet nedan visar hur många företag från vår 
urvalsgrupp Large Cap som har fallit ur vår studie och av vilka anledningar.  
 
 

Bortfall 2005

6%

54%

39%

1%

Tillämpar inte IFRS

Har inte optionsprogram enligt IFRS 2

Medtagna företag i undersökningen

Koncernen fanns inte

Bortfall 2006

6%

52%

42%

Tillämpar inte IFRS

Har inte optionsprogram enligt IFRS 2

Medtagna företag i undersökningen

 
Diagram 1 & 2 
 
    
För år 2005 var det en koncern som inte existerade och därför har vi inte kunnat undersöka 
om kostnadsföringen av optionsprogrammet påverkat bolaget. Det berörda företaget är 
Husqvarna som år 2005 tillhörde Electrolux koncernen. Fyra företag i urvalsgruppen 
tillämpade inte IFRS. Dessa företag följer istället andra redovisningsstandarder, US GAAP 
(tre företag) och Canadian GAAP (ett företag). Resterande bortfall erbjöd inte sin personal 
aktierelaterade ersättningar i bemärkelsen av IFRS 2.  
 
Tre företag hade även utfärdat aktiesparprogram till sina anställda vilket är en typ av 
incitamentsprogram som företagen kan erbjuda sina anställda. Dessa program är till grunden 
lönebaserade, den anställde erbjuds att spara en viss procent av lönen som de sedan använder 
för att köpa aktier i företaget med. Dessa aktier köps på den vanliga aktiemarknaden till 
marknadspris. Därefter binds aktierna upp under en tid, skulle kunna ses som intjänade 
period, och ingen utdelning lämnas. Efter periodens slut får den anställde de uppbundna 
aktierna samt ytterligare en möjlighet att lösa ut aktier till en förutbestämd kvot. Detta 
program kan till viss del anses vara aktiebaserat men i inledningsskedet är det lönebaserat.  
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Vi har inte kunnat finna rekommendationer i IFRS 2 för hur matchningsprogrammen ska 
behandlas och efter mailkontakt med ett av de berörda företag har vi förstått det som att de 
inte är bokförda enligt standarden. Därför i de tre fall vi hittat att företag har denna typ av 
incitamentsprogram, har vi valt att inte ta med dem i vår studie, vilket innebär att dessa 
företag ingår i de som inte har optionsprogram till sina anställda enligt IFRS 2.  
 
 

5.2 Kostnad  
 
År 2006 var det 28 företag respektive 26 företag år 2005 som i enlighet med IFRS 2 hade 
kostnadsfört optionsprogram till sina anställda. Diagrammet visar den totala kostnaden för 
samtliga företag för respektive år.  
 
 

 
Diagram 3 
 
 
Vad vi kan se av dessa staplar är att den totala kostnaden för företagens aktierelaterade 
ersättningar ökat från 2005 till 2006 med 180,5 miljoner kronor. Av tabell 1 kan vi även se att 
det är fler företag som erbjuder optioner enligt IFRS 2 till sina anställda 2006 än 2005. 
Kostnaden från IFRS 2 har alltså ökat med drygt 7 procent. Vi finner detta intressant med 
anledning av, att det efter införandet av IFRS 2 spekulerades kring om användandet av 
optionsprogram skulle minska eller ej123. Diagrammet visar att kostnaderna i reala tal som är 
hänförlig till de aktierelaterade ersättningarna är 2 533,9 miljoner respektive 2 714,4 miljoner 
kronor. Syftet med studien är att undersöka IFRS 2 möjliga resultatpåverkan och i studien har 
vi utgått ifrån att företagen följer standarden. Att kostnaden hänförlig till aktierelaterade 
ersättningar ökat från 2005 till 2006 skulle kunna bero på att företagen tillämpat standarden 
ytterligare ett år och därför blivit mer insatta i hur kostnaden ska redovisas enligt IFRS 2.   

                                                
123 Cal, “Expensing Stock Options: What Will Be the Effect on Financial Institutions?” 2-8 
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5.2.1 Kostnaden i reala tal 
 
Tabellen nedan visar bland annat medelvärdet och medianvärdet för de undersökta företagen 
för respektive år. Vidare har vi valt att även presentera kvartilerna samt maxvärdet och 
standardavvikelsen med ett eller två företag exkluderade, därav förändringen i antal 
undersökta (n). Anledningen till att antalet undersökningsobjekt varierar är i detta fall att 
Astra Zeneca hade en kostnad för sina optionsprogram som var väsentligt mycket högre än de 
övriga undersökta företagens 986,9 miljoner kronor 2006 respektive 1 153,65 miljoner kronor 
2005, se bilaga 2. I tabell 2 har vi därför valt att presentera nämnda värden både när vi 
inkluderat det berörda bolaget samt exkluderat det.  
 
För ett annat företag (OMX) har kostnadsföringen av optionsprogrammen inneburit en positiv 
effekt på resultatet för år 2006. Anledningen till detta är att företaget utfärdat syntetiska 
optioner till sin personal. Det vill säga transaktionstyp 2, optioner som betalas ut i 
kontanter124. Det verkliga värdet för denna typ av optioner ska enligt IFRS 2 omvärderas varje 
år vilket kan medföra att en positiv effekt på företagens resultat kan uppstå125. Eftersom 
kostnadseffekten från det positiva resultatet inte varit stor kan vi inte se någon direkt 
förändring när vi exkluderat företaget varför våra analyser kommer att innefatta OMX.   
 
 
Tabell 2: Kostnaden i reala tal 
 
Kostnad   N   Medel   25 %   Median    75 %   Maxvärde    Stdav. 
                  
2006 MSEK  28  96,94  8,30  22,45  72,71  986,90  199,07 
                  
  MSEK*  27  63,98  7,60  22,00  56,48  397,00  97,79 
                  
  MSEK**  26  66,60  9,60  22,45  57,22  397,00  98,75 
                  
2005 MSEK  26  97,46  5,70  16,49  96,74  1153,65  228,10 
                  
  MSEK*  25  55,21  5,48  14,00  74,83  289,00  76,53 
                                
*Exkl. Astra Zeneca 
**Exkl. Astra Zeneca och OMX 
 
 
Av tabellen kan ses att medelvärdet för kostnaden är 63,98 miljoner kronor 2006 jämfört med 
55,21 miljoner kronor 2005. Även medianvärdet är högre det senare året men om vi jämför 
medianen med medelvärdet ser vi att median kostnaden är lägre. Detta beror på variationen av 
kostnadens storlek, vilket kan ses av bilaga 2.  
 

                                                
124 International Accounting Standard Board, IFRS 2, eIFRS, 179 § 2a-c 
125 Ibid., 186-87 § 30-32 
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5.2.2 Kostnaden i relation till årets resultat 
 
Vi har valt att ställa kostnaden i relation till årets resultat för att ge läsaren en uppfattning om 
hur stor denna kostnad är jämfört med det resultat som bolagen presenterar i slutet av året.  
 
I tabellen nedan har vi valt att helt exkludera de företag vars resultat för respektive år varit 
negativt, därav ett lägre antal undersökta företag jämfört med tabell 2. År 2005 har vi 
kalkylerat värdena två gånger eftersom vi noterat ett extremvärde på ungefär 43 %, vilket är 
hänförligt till att Millicoms kostnad detta år var stor i förhållande till årets resultat. Resultatet 
av att företaget exkluderades är att vi fått ett mer jämförbart medelvärde då det är på detta 
värde den största skillnaden kan ses. Medelvärdet hamnar även närmare medianvärdet.  
 
 
Tabell 3: Kostnaden i förhållande till årets resultat 
 
Kostnaden genom 
årets resultat   N   Medel   25 %   Median    75 %   Maxvärde    Stdav  
                  

2006 
Förändring i 
procent  26  2,15%  0,49%  1,46%  3,09%  8,06%  2,29% 

                  

2005 
Förändring i 
procent  25  2,93%  0,28%  1,09%  2,16%  42,79%  8,84% 

                  

  
Förändring i 
procent*  24  1,86%  0,30%  1,09%  2,14%  7,92%  2,40% 

                                
* Exkl. Millicom 
 
 
Medelvärdet är det värde där kostnaden i förhållande till årets resultat blir högst procentuellt 
sett. I en tidigare studie där kostnadsföringen av optionsprogram studerats har författaren 
funnit att den högsta resultateffekt som kunde ses var 3,2 %. Vidare nämner forskaren att 
denna effekt kan vara signifikant vid en värdering av bolagen.126 Vi kan se en förändring på 
medelvärdet för båda åren på 2,15 % respektive 1,86 %. För ett företag har dock 
kostnadsföringens inverkan varit betydligt större då den uppgår till närmare 43 %. Den 
genomsnittliga effekt vi kan se är drygt 1 % lägre än tidigare forsknings varför vi anser att 
resultateffekten inte är väsentlig i samma utsträckning som i tidigare studie. Om vi hypotetiskt 
sett skulle utgå ifrån en väsentlighetsgräns på 3 % skulle alltså inte årets resultat ha berörts 
nämnvärt av kostnadsföringen av optionsprogrammen. Värt att påpeka är dock att några 
företags resultat har påverkats i större utsträckning.  
 

                                                
126 Cal, “Expensing Stock Options: What Will Be the Effect on Financial Institutions?” 2-8 
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En tidigare studie ifrån Sverige har även studerat detta förhållande. Författarna fann en 
resultatminskning på 1,5 %127. I vår studie ser vi en inverkan som är något högre ungefär 2 % 
för respektive av våra studerade år, men den tidigare studien är genomförd med ett färre antal 
studerade bolag samt innan införandet av standarden varför vi menar att det inte är konstigt att 
påverkan skiljer sig åt något.  
 

5.2.3 Kostnaden i relation till omsättningen 
 
Vi har valt att ställa kostnaden i relation till omsättningen för att ge läsaren en uppfattning om 
hur stor denna kostnad är jämfört med vad företagen i vår urvalsgrupp omsätter. Vad vi 
observerat då är att även omsättningen för våra undersökta företag varierar, se bilaga 2. 
Företag med en hög kostnad har många gånger en högre omsättning. Detta innebär att när vi 
ställt kostnaden för optionsprogrammen i förhållande till omsättningen för samma företag har 
vi kunnat se att den inte ens utgör en procent av företagens omsättning utan endast ungefär 0,2 
procent. För vissa företag har dock effekten varit större. 2006 kan vi se att två företags 
kostnader är högre än en procent av omsättningen, Nobel Biocare 2,85 % samt Investor 7,87 
%. För 2005 är jämförande siffror för samma företag 2,75 % respektive 11,08 %. Sandvik är 
ytterligare ett företag detta år vars förhållande är större än en procent nämligen 1,18 %.  
 
För Investor kan vi se att kostnaden jämfört med de andra företagens är hög. Detta beror på att 
vi utgått från Investors nettoomsättning men då företaget är ett investmentbolag och ställer 
upp sin årsredovisning enligt annan metod menar vi att denna jämförelse inte blir helt 
rättvisande.  
 
Två banker hade i vår undersökning kostnadsfört personaloptioner enligt IFRS 2. Precis som 
Investor ställer dessa företag upp resultaträkningen enligt annan metod här har vi dock inte 
kunnat utläsa dessa företags omsättning och därför exkluderat dem i denna jämförelse.  
 
I den tidigare forskning vi läst inom ämnet har ingen annan studie presenterat detta 
förhållande varför vi inte kan referera och dra paralleller till tidigare studier men vi anser ändå 
att det är motiverat att presentera denna relation då vi kan visa att de företag med hög kostnad 
för de aktierelaterade ersättningarna många gånger även har en högre omsättning.  
 
 

                                                
127 Bergström, Dahlman och Nilsson, ”Kostnadsföring av optionsprogram: Vad kan de resultatmässiga 
konsekvenserna bli?” 21- 24 
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5.3 Nyckeltal 
 
Tidigare studier har undersökt vilken effekten av en kostnadsföring av personaloptioner skulle 
vara på olika prestationsmått. För att avgöra om effekten varit väsentlig för företagen har 
författarna i deras forskning utgått ifrån en tumregel på 5 %.128, 129, 130 Vi kommer därför även 
utgå från att en väsentlig inverkan på måtten kan ses vid 5 %.   
 
Nedan kommer vi att presentera hur nyckeltalen vinsten per aktie och räntabiliteten på totalt 
kapital påverkats av kostnadsföringen. Då tidigare studier utgått ifrån dessa nyckeltal 
exklusive kostnaden kommer vi att presentera våra resultat på liknande sätt för att våra siffror 
och resultat ska vara jämförbara mot tidigare forskning. Vi är dock medvetna om att dessa 
studier har utförts på andra marknader.  
 

5.3.1 Vinsten per aktie 
 
Det som skiljer den vanliga vinsten per aktie och den utspädda vinsten per aktie är att det vid 
uträknandet av den utspädda vinsten per aktie tas hänsyn till preferensaktier131, det vill säga 
aktier som uppkommer av att företaget ingått avtal som löses in (teckningsoptioner). En annan 
orsak till att en utspädningseffekt sker är om företagen utför en nyemission. Vid uträknandet 
av den utspädda vinsten per aktie har vi valt att inte skilja på av vilken anledning en 
utspädningseffekt har skett. När vi presenterar vårt data kommer vi endast att redogöra för den 
procentuella skillnaden som kostnadsföringen av optionsprogrammen givit upphov till. Att vi 
endast presentar denna skillnad innebär att det inte går att se någon avvikelse om vi skulle 
bortse från utspädningseffekten hänförlig till nyemissionerna. Däremot går en skillnad att ses 
på de reala talen. Vi har dock valt att inte presentera detta i den löpande texten eftersom våra 
studerade företag redovisar i olika valuta och vi menar att det inte skulle tillföra studien något 
av vikt att räkna om samtliga variabler för de berörda företagen.  
 
Av samma anledning som ovan nämnt kommer vi inte att kunna se någon procentuell 
avvikelse mellan den vanliga vinsten per aktie och den utspädda. Därför har vi valt att endast 
presentera den utspädda vinsten per aktie. Vidare har tidigare studier även undersökt effekten 
på detta nyckeltal. Vi har dock räknat ut den vanliga vinsten per aktie och de reala talen för 
denna uppmärksammas i bilaga 4. I bilaga 1 går det även att se vilka åtta företag som berörs 
av andra valutor. 
 

5.3.2 Utspädda vinsten per aktie 
 
Tabell 4 visar vilken procentuell förändring som införandet av IFRS 2 har haft på vår 
urvalsgrupps utspädda vinst per aktie. I bilaga 4 kan läsaren se hur förändringen på 
prestationsmåttet har räknats ut samt vad den procentuella effekten varit för varje företag.  
 

                                                
128 Botosan and Plumlee, “Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.” 311-327 
129 Chalmers and Godfrey, “Expensing stock based payments - A material concern?” 157-173 
130 Street and Cereola, “Stock option compensation: impact of expense recognition on performance indicators of 
non-domestic companies listed in the U.S.” 21-37 
131 Penman, Financial statement analysis and Security valuation, 37-38 
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Tabellen nedan visar att 28 företag år 2006 och 26 företag 2005 hade utfärdat optionsprogram 
till sina anställda och kostnadsfört dem i enlighet med IFRS 2. Kostnadsföring har för ett 
företag år 2006 inneburit en positiv förändring på resultatet som nämnt ovan. På grund av 
denna effekt har vi valt att presentera den procentuella förändringen på den utspädda vinsten 
per aktie både när vi inkluderat det berörda företaget samt när vi exkluderat det. De värden 
som berörts är medelvärdet samt medianen men som tabellen visar är förändringen på dessa 
värden till följd av den positiva resultateffekten inte stor, 0,09 procentenheter respektive 0,13 
procentenheter varför vi som nämnt ovan kommer att diskutera kring de värden som 
inkluderar OMX.  
 
År 2005 har vi även kalkylerat förändringen för den utspädda vinsten per aktie två gånger. 
Anledningen är att vi uppmärksammat att ett företag detta år hade en synnerligen större 
förändring på nyckeltalet än övriga företag i vår urvalsgrupp. Resultatet av de båda 
uträkningarna visar att det främst är medelvärdet som förändras i och med att företaget 
exkluderas. Det nya medelvärdet menar vi ger en rättvisare bild av den genomsnittliga 
inverkan som IFRS 2 haft på företagens räkenskaper varför vi främst kommer att analysera 
dessa värden. När det gäller kvartilerna och medianvärdet kan ingen större skillnad ses.  
 
 
Orsaken till bolagets stora procentuella förändring 2005 är att kostnaden hänförlig till 
företagets aktierelaterade ersättningar det året är hög i förhållande till årets resultat hänförligt 
till moderbolagets aktieägare. År 2006 är samma företags förändring på nyckeltalet inte lika 
stor.  
 
 
Tabell 4: IFRS 2 förändring på företagens utspädda vinst per aktie 
 
Utspädda vinsten per 
aktie   N   Medel   25 %   Median    75 %   Maxvärde    Stdav  
                  

2006 
Förändring i 
procent  28  1,92%  0,44%  1,32%  2,97%  7,54%  2,13% 

                  

  
Förändring i 
procent*  27  2,01%  0,44%  1,45%  2,97%  7,54%  2,12% 

                  

2005 
Förändring i 
procent  26  3,00%  0,32%  1,24%  2,76%  23,17%  5,00% 

                  

  
Förändring i 
procent** 25  2,19%  0,16%  1,23%  1,95%  10,99%  2,90% 

                                
*Exkl. OMX 
**Exkl. Millicom 
 
Vår studie visar att den procentuella effekten på företagens utspädda vinst per aktie är större 
2005 än 2006 om vi ser till medelvärdet men inte till medianvärdet samt kvartilvärdena. 
Anledningen är att de flesta av företagen vi studerat har en kostnad som i förhållande till årets 
resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) inte är direkt hög. Samtidigt kan vi se att 
kostnadsföringen för vissa företag i studien har haft väsentlig effekt på prestationsmåttet. 
Detta kommer vi att diskutera mer kring senare i kapitlet.  
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För år 2006 är medel och medianvärdena närmare varandra vilket förklaras av att skillnaden 
av IFRS 2 inverkan varit mindre mellan företagen. Vi kunde alltså se en större spridning på 
effekten på den utspädda vinsten per aktie 2005, se bilaga 4. 
 

5.3.3 Räntabiliteten på totalt kapital 
 
Beräkningen av räntabiliteten på totalt kapital innefattar inte de två bankerna som utfärdat 
optioner till sin personal, därav ett lägre antal undersökta företag (n). Anledningen är att 
bankernas intäkter och kostnader till stor del utgörs av räntor samt att deras presentation av 
företagets intäkter och kostnader till stor del skiljer sig från de övriga företagens. Att därför 
räkna ut räntabiliteten för dessa företag på samma vis som för övriga undersökta bolags menar 
vi inte skulle ge oss jämförbara siffror varför vi valt att exkludera dessa företag helt här. Inte 
heller i detta fall påverkar OMX nämnvärt.  
 
För 2005 har vi valt att inte kalkylera värdena två gånger trots att vi uppmärksammat att ett 
företags påverkan på nyckeltalet varit något större än de andras, maxvärdet 9,87 % nedan. 
Anledningen är att vi anser att räntabiliteten på totalt kapital även med detta företag inkluderat 
inte alls har påverkats nämnvärt då förändringen vi kan se understiger 2 %.  
 
 
Tabell 5: IFRS 2 förändring på företagens räntabilitet på totalt kapital 
 

* Exkl. OMX 
 
 
Liksom för den utspädda vinsten per aktie är medelvärdet för räntabiliteten på totalt kapital 
större 2005 jämfört med 2006 samt att medianvärdet blir större det senare året. En liknande 
effekt som för det tidigare nyckeltalet kan alltså observeras för kostnadsföringen gällande 
dess inverkan på resultatet efter finansiella poster adderat med räntekostnaden. Jämfört med 
det tidigare nämnda prestationsmåttet den utspädda vinsten per aktie har dock effekten på 
räntabiliteten på totalt kapital varit ännu lägre. 
 

Räntabiliteten på 
totalt kapital   N   Medel   25 %   Median    75 %   Maxvärde    Stdav  
                  

2006 
Förändring i 
procent  26  1,33%  0,21%  0,93%  2,02%  5,52%  1,14% 

                  

  
Förändring i 
procent*  25  1,39%  0,21%  1,09%  2,02%  5,52%  1,38% 

                  

2005 
Förändring i 
procent  24  1,64%  0,23%  0,75%  1,53%  9,87%  2,38% 
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5.3.4 Analys av effekten på den utspädda vinsten pe r aktie och 
räntabiliteten på totalt kapital 

 
Botosan och Plumlee diskuterade främst kring medianvärdet och fann i deras studie att en 
kostnadsföring av optionsprogrammen skulle ha en negativ effekt på den utspädda vinsten per 
aktie och räntabiliteten på totalt kapital132. Apostolou och Crumbley samt Street och Cereola 
fann även i deras forskning att prestationsmåttet, utspädda vinsten per aktie, väsentligt skulle 
ha påverkats negativt av en kostnadsföring av optionsprogrammen133, 134. I tabell 4 och 5 kan 
ses att varken medelvärdet eller medianvärdet för de två beräknade prestationsmåtten, i vår 
studie, har påverkats väsentligt negativt. Det värde där vi observerat att kostnadsföringen haft 
den största inverkan på är medelvärdet men när vi utgår ifrån tumregeln på 5 % kan vi se att 
denna effekt inte är väsentlig.  
 
Tidigare forskning har visat att en kostnadsföring av optionsprogrammen skulle ha en 
väsentlig inverkan på företagens resultat135, 136, 137, 138. Den främsta påverkan kan vi utläsa 
ifrån studier utförda på den amerikanska marknaden vad detta beror på kan vi endast 
spekulera i men det kan vara så att amerikanska företag är mer benägna att använda sig av 
personaloptioner som incitament. Ordföranden för IASB uppskattade inför införandet av  
IFRS 2 att vinsten för företagen i Europa skulle kunna minska med 10 % om standarden hade 
tillämpats år 2002. En effekt som skulle ha varit ännu större i USA för denna period.139 De 
tidigare studierna vi läst är från denna period och visar på att effekten av kostnadsföringen 
kan vara väsentlig. I vår studie har vi inte funnit stöd för att vinsten skulle minska med 10 % 
men detta uttalande gjordes före införandet av IFRS 2 och gällande 2002 års resultat, se   
tabell 3.  
 
Jämfört med Botosan och Plumlee som studerat amerikanska företag samt Street och Cereolas 
vars studie innefattar företag noterade på amerikanska börsen är vårt värde på den beräknande 
utspädda vinsten per aktie betydligt lägre. Samma effekt kan vi se när vi jämför våra resultat 
med vad Botosan och Plumlee samt Chalmer och Godfrey observerat gällande 
kostnadsföringens påverkan på prestationsmåttet räntabiliteten på totalt kapital. En orsak till 
resultatskillnaden skulle kunna vara att vi inte studerat liknande företag samt att vi studerat 
bolag på olika marknader.  
 
I en av de tidigare forskningarna har företag med hög tillväxt studerats eftersom de ansåg att 
dessa hade en större benägenhet att använda sig av optionsprogram140. Vårt urval består av 
företagen på Large Cap. Dessa företag är verksamma i olika branscher och gemensamt för 
dem är att de har ett börsvärde på en miljard euro. Omsättningen i medeltal uppgår till 47 861 
respektive 46 007 miljoner kronor (uträknat exklusive banker). Botosan och Plumlee har 

                                                
132 Botosan and Plumlee, “Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.” 311-327 
133 Street and Cereola, “Stock option compensation: impact of expense recognition on performance indicators of 
non-domestic companies listed in the U.S.” 21-37 
134 Apostolou and Crumbley, “Accounting for Stock Options.” 30-33 
135 Botosan and Plumlee, “Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.” 311-327 
136 Street and Cereola, “Stock option compensation: impact of expense recognition on performance indicators of 
non-domestic companies listed in the U.S.” 21-37 
137 Apostolou and Crumbley, “Accounting for Stock Options.” 30-33 
138 Apostolou and Crumbley, “Accounting for Stock Options The Controversy Continues.” 34-39 
139 Accountingweb, “IASB chairman warns IFRS2 may cut 10% off EU firms' profits.” 8-8 
140 Botosan and Plumlee, “Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.” 311-327 
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studerat företag med en omsättning på 50 miljoner dollar141. Omräknat i svenska kronor med 
en dollarkurs på 7,1 (hämtad från den sista december 2006) motsvarar det 355 miljoner 
kronor. Vi har alltså inte studerat företag med samma storlek eller med en särskild tillväxtfas 
som dessa forskare men i studien som Chalmers och Godfrey genomfört har de funnit att hög 
tillväxtfas respektive bransch inte har någon väsentlig betydelse142, varför vi menar att vårt 
urval trots skillnaden är lämpligt. 
 
Vilka som erbjudits optionsprogrammen kan även ha en betydelse. Chalmers och Godfrey har 
undersökt hur effekten av kompensationer till personal i ledande befattning påverkat olika 
prestationsmått. Författarna har då iakttagit att 20 % av deras studerade företag skulle få en 
direkt negativ effekt143 förutsatt en tumregel på 5 %. I vår studie har vi kunnat se att det 
nyckeltal som främst påverkats är den utspädda vinsten per aktie och när vi antagit en 
väsentlighetsregel på 5 % är motsvarande procent för oss jämfört med Chalmers och Godfrey, 
11 % 2006 respektive 19 % 2005. Detta kommer vi att analysera mer ingående senare i 
kapitlet.  
 
I en studie från Sverige genomförd på 2002 års räkenskaper kom författarna fram till att 
kostnadsföringen i och med IFRS 2 införande skulle ha den största effekten på nyckeltalet 
räntabilitet på eget kapital. Den effekt som kunde ses var att prestationsmåttet skulle minska 
med 1,6 %.144 I vår studie har vi valt att inte beräkna detta då vi istället undersökt effekten på 
det totala kapitalet där vi funnit att medelvärdet för detta mått skulle minska med 1,33 % 
respektive 1,64 %. Skulle vi istället kalkylerat räntabiliteten på eget kapital borde vi kunnat se 
en större effekt med anledning av att summan av det egna kapitalet mest troligt är lägre än det 
totala kapitalet. Dock är det inte troligt att denna effekt skulle kunna uppgå till den gräns på  5 
% vi utgått från för att avgöra om inverkan kan anses vara väsentlig. 
 
I vår studie har den största inverkan av kostnadsföringen kunnat ses på den utspädda vinsten 
per aktie. Intressant är att de medelvärden vi iakttagit ligger väldigt nära 1,6 %. Däremot är 
det svårt att jämföra dessa nyckeltal då kalkyleringen till stor del skiljer sig åt.  
 
 

5.4 Andra möjliga kostnadspåverkande poster 
 

5.4.1 Till vilka erbjuds optionsprogrammen? 
 
Syftet med vår studie är att se vilken effekt kostnadsföringen av aktierelaterade ersättningar 
har haft på de påverkande företagens resultat. Medan vi ingående studerade denna effekt 
observerade vi att de utställda programmen enligt IFRS 2 främst har varit till personal i 
ledande befattning samt nyckelpersoner på företagen. Detta innebär att programmen, som 
innefattats av standarden, inte erbjudits till samtliga anställda. Dock kan andra program ha 
funnits men dessa berörs inte av vår undersökning.  
 

                                                
141 Botosan and Plumlee, “Stock Option Expense: The Sword of Damocles Revealed.” 311-327 
142 Chalmers and Godfrey, “Expensing stock based payments - A material concern?” 157-173 
143 Ibid., 157-173 
144 Bergström, Dahlman och Nilsson, ”Kostnadsföring av optionsprogram: Vad kan de resultatmässiga 
konsekvenserna bli?” 21- 24 
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Sammanlagt för de båda åren var det 29 företag som erbjudit optioner till sina anställda, se 
tabell 1. Av dessa har vi kunnat utläsa att fyra bolag har ställt ut optioner till stora delar av 
personalen. Dock har det generellt varit svårt att se någon exakt siffra på hur många som tagit 
del av programmen varför vi inte vill presentera en mer precis siffra eller procent. Chalmers 
och Godfrey har i deras studie fokuserat på optioner utgivna till personal i ledande 
befattning145. Vad vi kunnat se är att det är deras studie vi ligger närmast till i resultat vad 
gäller i vilken utsträckning som bolagens resultat påverkats av kostnadsföringen. Författarna 
fann att 20 % av företag skulle påverkas negativt146. För oss är motsvarande siffra 2005 19 % 
(motsvarar 5 företag av 26) vilket ligger nära, se bilaga 4. I övriga tidigare studier har det inte 
klart framgått till vilka som optionsprogrammen varit utställda men det skulle kunna vara så 
att dessa program riktar sig till hela personalen och av denna anledning kan den negativa 
inverkan på resultatet ha blivit större.    
 
Pukthuanthong har diskuterat kring vikten av att ledningens och ägarnas målsättningar 
korrelerar. Det är därför viktigt att kompensera personalen med olika incitament.147 Emanuel 
nämner som ett exempel att personaloptioner kan vara en sådan drivkraft148. I vår studie är 
personaloptionerna främst riktade till vissa anställda. Det här kan ha ett samband med den 
relation som Pukthuanthong tagit upp i sin studie. Vidare har vi iakttagit att det är främst 
köpoptioner respektive teckningsoptioner som utfärdats av företagen. Det vill säga 
transaktionstyp 1 där de anställda får ut aktier vid inlösandet av optionerna149.  
 
En aspekt till att företagen inte utfärdat incitamentsprogram enligt IFRS 2 till samtliga 
anställda, skulle kunna vara den kostnad som optionerna nu ger upphov till. Innan standarden 
om aktierelaterade ersättningar infördes behövde inte optionerna kostnadsföras150. Inför 
införandet diskuterades det kring om kostnadsföringen av optionerna därför skulle minska 
användandet av dem151. Vi vet inte vilka företag som innan införandet av IFRS 2 hade 
optionsprogram till sin personal eller vilka som i sådana fall innefattades varför vi inte kan 
analysera detta vidare.  
 

5.4.2 Lättnadsregeln 
 
Optionsprogram utställda före den 7 november 2002 och som fortfarande löper vid införandet 
av IFRS 2 behöver inte kostnadsföras enligt standarden, lättnadsregeln. Dock måste 
information om dessa optionsprogram lämnas i enlighet med IFRS 2.152 Av de 29 företagen 
(se tabell 1) var det elva företag som tillämpat lättnadsregeln, det vill säga 38 %. Nio stycken 
företag, 31 %, hade valt att inte tillämpa lättnadsregeln för optionsprogram utgivna före 
brytningsdatum, vilket innebär att de kostnadsförs enligt IFRS 2.  
 

                                                
145 Chalmers and Godfrey, “Expensing stock based payments - A material concern?” 157-173 
146 Ibid., 157-173 
147 Pukthuanthong et al., “How employee stock options and executive equity ownership affect long-term 
IPO operating performance” 695-720 
148 Emanuel, “Accounting for share-based payments under NZ IFRS-2.” 39-44 
149 International Accounting Standard Board, IFRS 2, eIFRS, 179 § 2a-c 
150 Ibid., 209-210, BC1-BC6 
151 Ibid., 215-216 BC33-BC38 
152 Ibid., 192 § 53-59 
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Fyra företag, 14 % hade inte några optionsprogram innan införandet av IFRS 2.  För övriga 
företag 17 % har inte optionsprogrammen fallit inom ramarna för IFRS 2, varit kostnadsförda 
enligt egen metod eller tillhört annan koncern. För ett företag har vi inte kunnat utläsa om 
bolaget tillämpat lättnadsregeln eller ej.  
 
 

Lättnadsregeln

17%
38%

31%

14%

Tillämpar lättnadsregeln

Tillämpar ej lättnadsregln

Inga optioner före införandet av
IFRS 2

Övriga

Diagram 4  
 
 
Diagram 4 visar att det i princip är lika vanligt att företagen tillämpar lättnadsregeln som inte. 
Att säga varför det är på detta sätt är svårt men vi kan spekulera i att företagen har gjort som 
de ansett vara mest lämpligt för dem i övergångsperioden.  
 
Från de presenterade bortfallet i diagram 1 och 2 ovan har vi uppmärksammat att fem bolag 
tillämpat lättnadsregeln. Detta betyder att sammanlagt 16 företag av de 67 företagen på Large 
Cap har tillämpat regeln. Om dessa bolag istället skulle ha kostnadsfört optionsprogrammen 
vore det intressant att se vilken effekt som skulle ha uppstått. Vad vi kan anta är att den totala 
kostnaden för åren skulle ha blivit högre men det behöver inte betyda att den genomsnittliga 
procentuella inverkan på den utspädda vinsten per aktie respektive räntabiliteten på totalt 
kapital skulle ha ökat då fler företag skulle kunna ha ingått i studien. De företag som tillämpat 
lättnadsregeln är endast tvungna att lämna vissa upplysningar om optionsprogrammen153. 
Därför har inte bolagen redovisat någon kostnad som vi skulle kunna räkna på för att avgöra 
vilken effekt som skulle kunna uppstå av programmen. 
 
Lättnadsregeln relaterad till IFRS 2 är en övergångsregel vilken tillåter företag som tillämpar 
IFRS att inte kostnadsföra vissa optionsprogram154. Det vill säga att de tidigare studierna 
troligtvis inte tagit denna regel i beaktning när de studerat effekterna av en kostnadsföring av 
bolagens aktierelaterade ersättningar då undersökningarna främst är baserade på 
årsredovisningar från början av 2000 talet. Att vi tar hänsyn till denna övergångsregel skulle 
eventuellt kunna bidra till den resultatskillnad vi kan se i vår studie mot tidigare forskning då 
resultateffekten skulle kunna vara högre om inte någon övergångsregel tillämpats.   
 
Lättnadsregeln kan även påverka, att kostnaden var högre 2006 än 2005 för våra studerade 
företag då fler företag kan ha tillämpat regeln på 2005 års räkenskaper och 2006 hunnit 
utfärda nya program till personalen.  
                                                
153 International Accounting Standard Board, IFRS 2, eIFRS, 192 § 53-59 
154 Ibid., 192 § 53-59 
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6 Slutdiskussion 
 
Vi kommer i detta kapitel först att kort sammanfatta vad studien handlat om för att därefter 
besvara vår problemformulering. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag till fortsatta studier 
inom ämnet.  
 
I vår studie har vi studerat hur svenska företag noterade på Large Cap listans resultat har 
påverkats av införandet av standarden IFRS 2. Eftersom det gått ett antal år sedan införandet 
av standarden var vi intresserade av den påverkan som eventuellt skulle kunna ses på berörda 
företags resultat. Vi har i studien undersökt olika prestationsmått för att kunna besvara vår 
problemformulering som lyder:  
 
Hur har svenska börsnoterade företags resultat påverkats av införandet av IFRS 2 - 
aktierelaterade ersättningar och i vilken utsträckning har resultatet påverkats?  
 
Syftet med undersökningen är att visa i vilken utsträckning som kostnadsföringen av 
optionsprogram påverkat olika prestationsmått. Vi har undersökt hur stor effekten skulle vara 
på den utspädda vinsten per aktie och räntabiliteten på totalt kapital. Resultatet av vår studie 
visar att det nyckeltal som påverkats mest är den utspädda vinsten per aktie där vi kunnat se 
en genomsnittlig minskning med 1,92 % 2006 och 2,19 % 2005. För räntabiliteten på totalt 
kapital har den procentuella effekten av införandet av IFRS 2 varit lägre 1,33 % respektive 
1,64 % för de båda åren.  
 
För att avgöra om standardens inverkan på nyckeltalen varit väsentlig har vi utgått ifrån en 
tumregel på 5 %. Med denna utgångspunkt innebär det att kostnadsföringen av de 
aktierelaterade ersättningarna inte har haft en väsentlig inverkan på resultatet för majoriteten 
av företagen i vår urvalsgrupp. Däremot när vi studerar bolagen var för sig kan vi se att 
resultatet har påverkats väsentligt för några av företagen. År 2006 var det 11 % av bolagen i 
vår urvalsgrupp som påverkats väsentligt respektive 19 % 2005 när vi utgår från det nyckeltal 
där den största påverkan kan ses. Detta motsvarar tre respektive fem företag.  
 
Till skillnad från tidigare forskare i andra länder som undersökt liknande problem på andra 
marknader och med samma prestationsmått har vi alltså funnit att effekten av 
kostnadsföringen inte varit väsentlig för de flesta svenska bolag listade på Large Cap. Den 
slutsats vi kan dra är att kostnadsföringen inte har haft en betydande effekt på resultatet för 
majoriteten av våra studerade företag när vi utgår ifrån en tumregel på 5 %. Om vi rent 
hypotetiskt skulle sänka denna väsentlighetsgräns till 3 % skulle fortfarande inte övervägande 
antal företags resultat ha påverkats betydelsefullt.  
 
Vidare visar resultatet av vår studie att den totala kostnaden hänförlig till våra studerade 
företags aktierelaterade ersättningar stigit från 2005 till 2006. Detta kan bero på att 
användandet av optionsprogram ökat. En annan möjlig anledning till den högre kostnaden det 
senare året är att företagen kan ha blivit bättre på att redovisa kostnaderna hänförliga till de 
aktierelaterade ersättningarna alternativt att lättnadsregeln inte kunnat tillämpas i samma 
utsträckning 2006.   
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Vad kostnadsökningen kan bero på menar vi är för tidigt att säga då vi endast studerat två år. 
För att verkligen kunna se om kostnaden hänförlig till personaloptioner ökar över åren bör en 
liknande studie genomföras om ett antal år. Däremot vill vi uppmärksamma läsaren på att den 
totala kostnaden hänförlig till de aktierelaterade ersättningarna är 2 533,9 miljoner respektive 
2 714,4 miljoner kronor och att den faktiskt har stigit med drygt 7 % om vi jämför de båda 
åren samt att antalet företag som utfärdat optionsprogram ökat i antal. 
 
När vi ställt kostnaden i relation till årets resultat har vi funnit att vinsten påverkats med    
2,15 % 2006 och 1,86 % 2005. Här har vi inte utgått ifrån någon regel men om vi förutsätter 
en väsentlighetsgräns på 3 % liksom ovan berörs inte resultaten väsentligt. Eftersom vi inte 
har någon tumregel att utgå ifrån vill vi inte dra någon slutsats kring om årets resultat har 
påverkats i betydande bemärkelse från ett ägarperspektiv. Vi kan dock spekulera i att 
kostnadsföringen inte påverkar denna intressentgrupps beslut signifikant trots att förändringen 
motsvarar en kostnad på ungefär 92 miljoner kronor i genomsnitt för de båda åren. Denna 
kostnad kan verka stor men om vi ställer den i relation till vad företagen omsätter har vi 
uppmärksammat att den endast utgör 0,2 % av den genomsnittliga omsättningen på ungefär 
47 000 miljoner kronor för våra studerade år.  
 
Hur många som tagit del av optionsprogrammen är något som påverkar storleken på 
kostnaden och därför även i vilken utsträckning som resultatet har berörts. Vad vi sett i 
studien är att optionsprogrammen bland våra studerade företag främst är utställda till 
nyckelpersoner och ledande befattningshavare. Skulle dessa program erbjudas till samtliga 
anställda i bolagen skulle kostnaden mest troligt vara högre och därav skulle således den 
effekt vi idag kan se på företagens resultat vara större.  
 
Utifrån de resultat denna studie genererat är en fråga som vi kan ställa oss om 
kostnadsföringen enligt standarden IFRS 2 - aktierelaterade ersättningar är en betydande post 
för ägare eller potentiella ägare att få vetskap om i resultaträkningen. Har redovisningen av 
optionerna en väsentlig betydelse för framtida investerare?  I vår studie som är genomförd på 
den svenska marknaden har vi inte kunnat se att kostnadsföringen av optionsprogrammen 
givit upphov till en väsentlig inverkan på resultatet för de flesta av bolagen i vår urvalsgrupp, 
förutsatt en tumregel på 5 %, men vi anser att vi inte har tillräckligt med material för att kunna 
besvara frågan. Däremot har vi kunnat se att resultateffekten av kostnadsföringen för några 
företag varit väsentlig vilket innebär att ägarna eller potentiella ägare skulle kunna anse att 
informationen om kostnaden hänförlig till bolagens aktierelaterade ersättningar är 
betydelsefull i deras bedömning av dessa företags värde.   
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett förslag till en fortsatt forskning är att genomföra en liknande studie om några år när 
företagen hunnit tillämpa standarden en längre tid och det finns tillgång till ett större material. 
Fördelen med en senare studie är att kunna studera om kostnaden hänförlig till de 
aktierelaterade ersättningarna minskat eller inte samt om omfattningen av användandet av 
optionsprogram som incitament förändrats över åren.    
 
Ytterligare ett förslag är att jämföra olika länder där IFRS 2 tillämpas för att se om 
redovisningen mellan länderna skiljer sig åt och om det går att se någon skillnad på effekten 
av kostnadsföringen. Det skulle även vara intressant att undersöka om företag i olika 
branscher har samma benägenhet att använda sig av optionsprogram till anställda och därför 
berörs i samma utsträckning av kostnaden hänförlig till de aktierelaterade ersättningarna.  
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7 Sanningskriterier 
 
I det avslutande kapitlet kommer vi att ta upp tre sanningskriterier som anses vara väsentliga 
för den positivistiska kunskapssynen för att visa på studiens tillförlitlighet. De kriterier vi 
kommer att resonera kring är generaliserbarhet, reliabilitet och validitet.  
 

7.1 Generaliserbarhet 
 
Med generaliserbarhet menas möjligheten att överföra resultatet av en studie till fler 
populationer än den som studerats i undersökningen. För att kunna göra detta är det viktigt att 
forskaren undersöker ett urval som är representativt för populationen. Det som ska tas hänsyn 
till är att det inte går att generalisera resultatet till mer än den population som stickprovet är 
taget ifrån. Därmed måste forskare tänka på att vara försiktig med att generalisera resultatet 
till att gälla andra populationer utöver den som är studerad.155 
 
Vårt urval består av svenska företag listade på Large Cap listan som tillämpar standarden 
IFRS 2 - aktierelaterade ersättningar. Att vi valt att studera svenska företag menar vi medför 
att vi inte kan generalisera resultatet av vår studie till företag i andra länder. De företag som vi 
studerat är listade på Large Cap listan vilket innebär att det är stora företag vi undersökt. 
Frågan är om resultatet av vår studie är möjligt att generalisera till samtliga företag i Sverige 
som tillämpar standarden. Det vill säga om vårt urval är tillräckligt representativt för den 
svenska markanden och om företagen på de andra listorna har en liknande benägenhet att 
använda sig av optionsprogram till sina anställda. Vi vet inte i vilken utsträckning som de 
andra företagen använder optionsprogram som incitament varför det är svårt att säga om det 
går att generalisera resultatet till dessa listor, men om dessa företag använder optionsprogram 
i mindre eller jämförbar utsträckning som våra studerade bolag menar vi att det skulle vara 
möjligt att generalisera vårt resultat. Vi vill därför vara försiktiga med att säga om resultatet i 
vår studie går att generaliseras till andra marknader eller listor.  
 
 

7.2 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas att det resultat som forskaren presenterat kommer att bli detsamma om 
undersökningen skulle göras om på nytt. Det vill säga att om samma mått studeras vid ett 
senare tillfälle ska resultatet bli detsamma.156 
 
Vi anser att vår studie har en god reliabilitet. Vi vill argumentera för detta eftersom de data vi 
studerat kommer från företagens publicerade årsredovisningar samt att de mått som mäter 
företagens lönsamhet och prestation är vedertagna mått som kan anses vara allmänt godkända 
och standardiserade. Vårt insamlade datamaterial är publicerat av företagen sen tidigare, 
varför siffror och uttalanden i dem inte kommer att ändra sig i framtiden.  
 
 
                                                
155 Allan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö, Liber Ekonomi, 2003, 100, 
129-130 
156 Ibid., 48 
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Vi har vidare gjort en genomgående noggrann beskrivning om vårt tillvägagångssätt för att 
redogöra för hur vi genomfört studien samt för att säkerställa oss om att det ska kunna gå att 
genomföra en liknande studie vid ett annat tillfälle. 
 
 

7.3 Validitet 
 
Mäter måtten som används i studien verkligen det som ska mätas? Måttet validitet säkerställer 
att rätt enheter används på ett pålitligt sätt för att frambringa de resultat som är väsentliga för 
studien. För att ha en god validitet ska även reliabiliteten vara stabil.157 
 
De nyckeltal vi använt för att belysa problemet är kända och vanligt använda mått varför vi 
anser att dessa är pålitliga att använda för att kunna diskutera runt problemet. Vi har 
kalkylerat olika mått som mäter företagens prestation vilket var vad vi avsett att göra i 
studien.  I undersökningen har vi varit intresserade av resultat förändringen i och med 
införandet av IFRS 2. Med valda mått har vi säkerställt att en förändring kunnat ses samt hur 
stor den varit.  
 
Eftersom att vi använt oss av företagens årsredovisningar för att samla in väsentligt material 
till vår studie anser vi att de nyckeltal och andra prestationsmått som därefter kalkylerats är 
valida.  Den information som är presenterad i årsredovisningarna är granskad samt godkänd 
av en revisor varför vi menar att vårt datamaterial är tillförlitligt. Vi är medvetna om att en 
revisor inte helt och hållet kan garantera att rapporterna är felfria men vi tycker trots det att 
årsredovisningarna utgör en tillförlitlig källa för vår studies syfte.  
 

                                                
157 Allan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 48-49 
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Bilaga 1 
Sammanställning av faktorer som användes vid beräkn andet av nyckeltalen 

 

År Företag Valuta Aktier 

Utspädda 
antalet 
aktier 

Årets resultat 
hänförligt till 

moderbolagets 
ägare 

Årets 
resultat Kostnad  

Ränte 
kostnader 

Resultat 
efter 

finansiella 
poster 

Genomsnittligt 
totalt kapital Omsättning 

              
06 Astra Zeneca MUSD 1564 1570 6043 6063  139  561 8543 27386 26475 
05 Astra Zeneca MUSD 1617 1618 4706 4724  143  500 6667 25246 23950 
06 Atlas Copco MSEK 627,11 628,01 15349 15373  188  666 8695 55105 50512 
05 Atlas Copco MSEK 628,81 629,94 6560 6581  289  575 6863 51561,5 42205 
06 Electrolux MSEK 288,8 289,8 3847 3847  142  746 3825 74303,5 103848 
05 Electrolux MSEK 291,4 293,2 1763 1763  139  775 494 78827 100701 
06/07 Elekta MSEK 93,70 94,25 348 304  22  71 507 5320 4525 
05/06 Elekta MSEK 94,14 94,78 304 253  20  59 444 4891,5 4421 
06 Ericsson MSEK 15871 15943 26251 26436  0  1789 33335 115415 177783 
05 Ericsson MSEK 15843 15907 24315 24460  14  2402 35993 197761 151821 
06 Getinge MSEK 201,87 201,87 1254 1259,4  6,2  226,5 1728,1 15205 13001,3 
05 Getinge MSEK 201,87 201,87 1138,4 1149,7  1,4  227 1601,4 13495,35 11880,4 
06 Hakon MSEK  160,92 - 1054 1104  0,64  6 1 104 8713 660 
05 Hakon MSEK 160,92 - 854 940  2,58  16 940 7952 611 
06 Hexagon MSEK 84,67 85,44 1273 1280  6  251 1618 18595 13469 
05 Hexagon MSEK 65,04 65,99 613 618  2,2  170 705 13020 9637 
06 Husqvarna MSEK 296,3 296,3 1897 1897  11  423 2743 16935 29402 
05 Husqvarna - - - - -  -  - - - - 
06 Investor MSEK 766,8 768,8 28468 28486  55  1758 28815 171536,5 699 
05 Investor MSEK 767,2 768,8 43842 43858  73  1521 43968 143753,5 659 
06 Kaupthing Bank  MISK 671 691,3 85302 86447  571  - - 3298103,5 - 
05 Kaupthing Bank  MISK 655,2 666,1 49260 51056  42  - - 2047632 - 
06 Lundin Petroleum TSEK 280867,8 282251,3 803005 794435  27366  96364 1831352 12723892 4233348 
05 Lundin Petroleum TSEK 255685,7 256974,1 993507 993975  18981  196461 1860709 6807343 3995477 
06 Meda MSEK 108,67 108,78 788,4 788,4  11,4  263,5 1190,5 11409,2 5256 
05 Meda MSEK 85,20 85,32 143,5 143,3  0  219,9 141,6 6297,25 2869,9 
06 Millicom TUSD 100,36 101,37 168,95 159,98  12,9  123,97 354,00 2940,33 1576,1 
05 Millicom TUSD 98,80 99,92 10,28 4,15  3,1  116,03 171,2 2302,93 922,78 
06 MTG MSEK 66,59 66,99 1436,6 1498,7  39,7  64 2016,2 9500,3 10136,5 
05 MTG MSEK 66,38 66,38 1180,3 1185.2  22,3  131,4 1495,5 8096,95 8011,9 
06 Nobel biocare MEUR 24,96 25,13 158,1 158,14  12,9  17,9 202,8 510,4 600,6 
05 Nobel biocare MEUR 25,54 25,91 154,7 154,65  13,3  21,4 188,4 492,9 484,5 

 
 



Bilaga 1 
Sammanställning av faktorer som användes vid beräkn andet av nyckeltalen 

 

06 Nobia MSEK 57,82 58,48 864 865  16  134 1210 8771 15590 
05 Nobia MSEK 57,67 58,14 640 641  3  121 885 7571,5 12442 
06 OMX MSEK 118,67 118,89 907 911  -4  115 1151 11570 2803 
05 OMX MSEK 118,11 118,39 550 543  7  114 846 8616 3011 
06 Oriflame TEUR 57674,31 58073,83 93499 93,5  2832  19306 108328 412809 917945 
05 Oriflame TEUR 59412,89 59499,16 86281 86,28  520  5527 97483 333870 765690 
06 Sandvik MSEK 1186,29 1190,80 7701 8107  11,91  1289 11113 62731,5 72289 
05 Sandvik MSEK 1216,87 1224,67 6021 6392  74,83  1087 8819 55468 6337 
06 SEB MSEK 673 680 12605 12623  397  - - - - 
05 SEB MSEK 668 674 8401 8421  187  - - - - 
06 Skanska MSEK 418,55 418,83 3635 3655  18  244 4985 71309 125603 
05 Skanska MSEK 418,55 418,56 3879 3890  12  210 5120 67196 124667 
06 SKF MSEK 455,35 456,85 4317 4432  46  389 6387 43283,5 53101 
05 SKF MSEK 455,35 457,14 3521 3607  47  775 5253 37681,5 49285 
06 Stora Enso MEUR 788,58 788,86 585 589,2  26,7  333 631,8 96147,1 14593,9 
05 Stora Enso MEUR 798,69 799,22 -111,1 -107,4  11  364,6 -144,2 17047,75 13187,5 
06 Swedish Match MSEK 287,06 288,16 2330 2331  20  305 3167 16288 21991 
05 Swedish Match MSEK 315,13 316,23 1769 1777  10  219 2696 15852 22120 
06 Tele 2 MSEK 444,13 444,35 -3615 -3740  5  738 -2180 67227,5 50306 
05 Tele 2 - - - - -  -  - - - - 
06 Tieto Enator MEUR 74,96 75 243,9 240  4  9,5 124,5 1343,35 1646,5 
05 Tieto Enator MEUR 78,06 78,17 136,3 138  3  4,3 171,2 1199,85 1570,4 
06 Volvo MSEK 404,7 405 16268 16318  245  585 20299 137436,5 258835 
05 Volvo MSEK 405,2 405,9 13054 13108  192  972 18016 76274,5 240559 
06 Vostok gas TUSD 46860,22 47236,33 1842318 1842318  421  26863 1499940 3307417,5 1535905 
05 Vostok gas TUSD 47404,06 47774,81 1156100 1156100  788  34613 1408235 1607175,5 1447505 

 
 
* Företag som specificerat sina sociala kostnader hänförliga till de aktierelaterade ersättningarna har beräknats med kostnaderna. 



Bilaga 2 
Faktorer i svenska kronor 

 
 

År Företag Valuta 
Nytt årets 

resultat Kostnad Omsättning År Företag Valuta 
Nytt årets 
resultat Kostnad Omsättning 

06 Hakon MSEK  1104,64 0,64 660  05 Hakon MSEK 942,58 2,58 611 
06 Nobel biocare MSEK 1551 116,98 5446,42  05 Nobel biocare MSEK 1588,56 125,8 4582,64 
06 Millicom MSEK  1,23 0,09 11,19  05 Millicom MSEK 0,06 0,03 7,44 
06 Astra Zeneca MSEK 44034,2 986,9 187972,5  05 Astra Zeneca MSEK 45835,61 1153,65 193216,6 
06 Sandvik MSEK  8118,91 11,91 72289  05 Sandvik MSEK 6466,83 74,83 6337 
06 Volvo MSEK 16563 245 258835  05 Ericsson MSEK 24474 14 151821 
06 Tele 2 MSEK  -3735 5 50306  05 Volvo MSEK 13300 192 240559 
06 Lundin Petrol MSEK 821,80 27,37 4233,35  05 Lundin Petrol MSEK 1012,96 18,98 3995,48 
06 MTG MSEK  1521,6 22,9 10136,5  05 MTG MSEK 1197,5 12,3 8011,9 
06 Atlas Copco MSEK 15561 188 50512  05 Atlas Copco MSEK 6870 289 42205 
06 SKF MSEK  4478 46 53101  05 SKF MSEK 3654 47 49285 
06 Stora Enso MSEK 5585,17 242,12 132341,9  05 Stora Enso MSEK -911,80 104,04 124734 
06 Skanska MSEK  3673 18 125603  05 Skanska MSEK 3902 12 124667 
06 Electrolux MSEK 3989 142 103848  05 Electrolux MSEK 1902 139 100701 
06 Hexagon MSEK  1286 6 13469  05 Hexagon MSEK 620,2 2,2 9637 
06 Husqvarna MSEK 1906 9 29402  05 Investor MSEK 43931 73 659 
06 Investor MSEK  28541 55 699  05 Oriflame MSEK 821,01 4,92 7242,28 
06 Oriflame MSEK 873,56 25,68 8324,20  05 SEB MSEK 8608 187 - 
06 SEB MSEK  13020 397 -  05/06 Elekta MSEK 273 20 4421 
06/07 Elekta MSEK 326 22 4525  05 Nobia MSEK 644 3 12442 
06 Nobia MSEK  881 16 15590  05 Swedish Match MSEK 1787 10 22120 
06 Swedish Match MSEK 2351 20 21991  05 Tieto Enator MSEK 1333,65 28,38 14853,63 
06 Meda MSEK  799,8 11,4 5256  05 Getinge MSEK 1151,1 1,4 11880,4 
06 Tieto Enator MSEK 2212,67 36,27 14930,96  05 Kaupthing Bank  MSEK 6668,29 5,48 - 
06 Getinge MSEK  1265,6 6,2 13001,3  05 Vostok gas MSEK 9333,19 6,36 11677,75 
06 Kaupthing Bank  MSEK 8832,33 57,96 -  05 OMX MSEK 550 7 3011 
06 Vostok gas MSEK  13083,45 2,99 10904,93        
06 OMX MSEK 907 -4 2803        



Bilaga 3 

 
 

 
 

Växelkursen 31/12 för varje redovisat år 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ISK/EUR/USD KR 1 för varje land 
    
ISK 2006 100 10,15 0,1015 
ISK 2005 100 13,05 0,1305 

     
     

EUR 2006 100 906,83 9,0683 
EUR 2005 100 945,85 9,4585 

     
     

US 2006 100 710 7,1 
US 2005 100 806,75 8,0675 



Bilaga 4 
Vinst per aktie, utspädd vinst per aktie och räntab iliteten på totala kapitalet 

 
 

 Företag  
Astra 

Zeneca 
Atlas 
Copco Electrolux Elekta Ericsson Getinge Hakon Hexagon Husqvarna Investor 

 Uträkningar            
2006 Vinst per aktie  3,86 24,48 13,32 3,714  6,21 6,55 15,03 6,40 37,13 
 Justerad vinst per aktie  3,95 24,78 13,81 3,95  6,24 6,55 15,11 6,43 37,20 

 Förändring i procent  2,25% 1,21% 3,56% 23,48%  0,49% 0,06% 0,47% 0,37% 0,19% 
             

 Utspädd vinst per aktie  3,85 24,44 13,27 3,69  6,21 6,55 14,90 6,40 37,02 

 
Justerade utspädda vinst 
per aktie  3,94 24,74 13,76 3,93  6,24 6,55 14,97 6,43 37,10 

 Förändring i procent  2,25% 1,21% 3,56% 5,95%  0,49% 0,06% 0,47% 0,37% 0,19% 
             

 
Räntabilitet på totala 
kapitalet  33,24% 16,99% 6,15% 10,86%  12,85% 12,74% 10,05% 18,70% 17,82% 

 
Justerad räntabilitet på 
totala kapitalet  33,75% 17,33% 6,34% 11,28%  12,90% 12,75% 10,08% 18,74% 17,86% 

 Förändring i procent  1,50% 1,97% 3,01% 3,67%  0,32% 0,06% 0,32% 0,22% 0,18% 
             
             
             
2005 Vinst per aktie  2,91 10,43 6,05 3,23 1,53 5,64 5,31 9,42  57,15 
 Justerad vinst per aktie  3,00 10,89 6,53 3,44 1,54 5,65 5,32 9,46  57,24 

 Förändring i procent  2,95% 4,22% 7,31% 6,17% 0,06% 0,12% 0,30% 0,36%  0,17% 
             
 Utspädd vinst per aktie  2,91 10,41 6,01 3,21 1,53 5,64 5,31 9,29  57,03 

 
Justerade utspädda vinst 
per aktie  3,00 10,87 6,49 3,42 1,53 5,65 5,32 9,32  57,12 

 Förändring i procent  2,95% 4,22% 7,31% 6,17% 0,06% 0,12% 0,30% 0,36%  0,17% 
             

 
Räntabilitet på totala 
kapitalet  28,39% 14,43% 1,61% 10,28% 19,41% 13,55% 12,02% 6,72%  31,64% 

 
Justerad räntabilitet på 
totala kapitalet  28,96% 14,99% 1,79% 10,69% 19,42% 13,56% 12,05% 6,74%  31,69% 

 Förändring i procent  1,96% 3,74% 9,87% 3,82% 0,04% 0,08% 0,27% 0,25%  0,16% 



Bilaga 4 
Vinst per aktie, utspädd vinst per aktie och räntab iliteten på totala kapitalet 

 
 

 Företag 
Kauphting 

Bank 
Lundin 

Petroleum Meda Millicom MTG 
Nobel 

Biocare Nobia OMX Oriflame Sandvik 

 Uträkningar           
2006 Vinst per aktie 127,13 2,86 7,25 1,68 21,57 6,33 14,94 7,64 1,62 6,49 

 Justerad vinst per aktie 127,98 2,96 7,36 1,81 21,92 6,85 15,22 7,61 1,67 6,50 

 Förändring i procent 0,66% 3,30% 1,43% 7,09% 1,57% 7,54% 1,82% -0,44% 2,94% 0,15% 
            

 Utspädd vinst per aktie 123,39 2,85 7,25 1,67 20,55 6,29 14,77 7,63 1,61 6,47 

 
Justerade utspädda vinst 
per aktie 124,22 2,94 7,35 1,79 20,89 6,81 15,05 7,60 1,66 6,48 

 Förändring i procent 0,66% 3,30% 1,43% 7,09% 1,64% 7,54% 1,82% -0,44% 2,94% 0,15% 
            

 
Räntabilitet på totala 
kapitalet  15,15% 12,74% 16,26% 21,90% 43,24% 15,32% 10,94% 30,92% 19,77% 

 
Justerad räntabilitet på 
totala kapitalet  15,37% 12,84% 16,69% 22,14% 45,77% 15,51% 10,91% 31,60% 19,79% 

 Förändring i procent  1,40% 0,78% 2,63% 1,09% 5,52% 1,18% -0,32% 2,17% 0,10% 
            
            
            

2005 Vinst per aktie 75,18 3,89  0,10 17,78 6,07 11,10 4,657 1,45 4,95 
 Justerad vinst per aktie 75,25 3,96  0,14 17,97 6,58 11,15 4,72 1,46 5,01 

 Förändring i procent 0,09% 1,87%  23,17% 1,03% 7,92% 0,47% 1,26% 0,60% 1,23% 
            
 Utspädd vinst per aktie 73,95 3,87  0,10 17,78 5,971 11,01 4,65 1,45 4,92 

 
Justerade utspädda vinst 
per aktie 74,02 3,94  0,13 17,97 6,48 11,06 4,70 1,46 4,98 

 Förändring i procent 0,09% 1,87%  23,17% 1,03% 7,92% 0,47% 1,26% 0,60% 1,23% 
            

 
Räntabilitet på totala 
kapitalet  30,22%  12,47% 20,09% 42,56% 13,29% 11,14% 30,85% 17,86% 

 
Justeras räntabilitet på 
totala kapitalet  30,50%  12,61% 20,24% 45,26% 13,33% 11,22% 31,01% 17,99% 

 Förändring i procent  0,91%  1,07% 0,75% 5,96% 0,30% 0,72% 0,50% 0,75% 
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Vinst per aktie, utspädd vinst per aktie och räntab iliteten på totala kapitalet 

 
 

 
 
  

 
 
Företag SEB Skanska SKF 

Stora 
Enso 

Swedish 
Match Tele 2 

Tieto 
Enator Volvo 

Vostok 
Gas 

 Uträkningar          
2006 Vinst per aktie 18,73 8,68 9,48 0,74 8,12 -8,14 3,25 40,20 39,32 
 Justerad vinst per aktie 19,32 8,73 9,58 0,78 8,19 -8,13 3,31 40,80 39,32 

 Förändring i procent 3,05% 0,49% 1,05% 4,36% 0,85% 0,14% 1,61% 1,48% 0,02% 
           

 Utspädd vinst per aktie 18,54 8,68 9,45 0,74 8,09 -8,14 3,25 40,17 39,00 

 
Justerade utspädda vinst 
per aktie 19,12 8,72 9,55 0,78 8,16 -8,12 3,31 40,77 39,01 

 Förändring i procent 3,05% 0,49% 1,05% 4,36% 0,85% 0,14% 1,61% 1,48% 0,02% 
           

 
Räntabilitet på totala 
kapitalet  7,33% 15,65% 1,00% 21,32% -2,14% 9,98% 15,20% 46,16% 

 
Justerad räntabilitet på 
totala kapitalet  7,36% 15,76% 1,03% 21,44% -2,14% 10,27% 15,37% 46,18% 

 Förändring i procent  0,34% 0,67% 2,69% 0,57% 0,35% 2,90% 1,16% 0,03% 
           
           
           
2005 Vinst per aktie 12,58 9,268 7,73 -0,14 5,61  1,75 32,22 24,39 
 Justerat vinst per aktie 12,86 9,30 7,84 -0,13 5,65  1,78 32,69 24,40 

 Förändring i procent 2,18% 0,31% 1,32% 10,99% 0,56%  1,93% 1,45% 0,07% 
           
 Utspädd vinst per aktie 12,46 9,27 7,70 -0,14 5,594  1,75 32,16 24,20 

 
Justerade utspädda vinst 
per aktie 12,74 9,30 7,80 -0,13 5,63  1,782 32,63 24,22 

 Förändring i procent 2,18% 0,31% 1,32% 10,99% 0,56%  1,80% 1,45% 0,07% 
           

 
Räntabilitet på totala 
kapitalet  7,93% 16,00% 1,29% 18,39%  14,63% 24,89% 89,78% 

 
Justerad räntabilitet på 
totala kapitalet  7,95% 16,12% 1,36% 18,45%  14,88% 25,15% 89,82% 

 Förändring i procent  0,22% 0,77% 4,75% 0,34%  1,68% 1,00% 0,05% 


