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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: I takt med att fler företag blir allt mer kunskapsintensiva ökar konkurrensen om 
kompetent personal. En konsekvens av detta är att lönesättningen har blivit ett konkurrensmedel, 
varvid olika typer av optionsprogram uppstått. Redovisningen inom området har dock inte 
utvecklats i samma takt, varför en rekommendation på området behövs för att redovisningen skall 
upprätthålla sin trovärdighet. Optionsprogrammen kan betraktas som ett substitut för lön. Utifrån 
detta torde därför dessa tas upp som en kostnad i årsredovisningen för att ge en mer rättvisande 
bild av företagets ekonomiska ställning. 
 
Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att utreda huruvida redovisningen av optionsprogram 
behöver regleras och hur en sådan reglering i så fall bör vara utformad. Vidare ämnar vi kartlägga 
vad IASB:s förslag till rekommendation, Accounting for Share-Based Payment, kan komma att 
innebära för bolag noterade på OM Stockholm Fondbörs. 
 
Genomförande: Vår undersökning utgörs av två olika delar. För det första består den av en 
teoretisk del där vi utifrån allmänt accepterade redovisningsteorier, principer och begrepp 
härleder den, enligt vår åsikt, mest korrekta och rättvisande lösningen. För det andra avser vi att 
undersöka hur svenska börsnoterade bolag ställer sig till en rekommendation liknande IASB:s 
Accounting for Share-Based Payment, det vill säga hur de ser på en eventuell kostnadsföring av 
optioners förmånsvärden. Vår empiriska undersökning genomfördes med hjälp av en e-postenkät 
som distribuerades ut till 55 IT-bolag noterade på OM Stockholm Fondbörs. 
 
Resultat: I vår undersökning har vi, utifrån ett teoretiskt perspektiv, kunnat konstatera att 



 
 

 

optionsprogrammens förmånsvärden är att betrakta som en kostnad. Merparten av de svenska 
börsbolagen är dock av uppfattningen att upplysningar om de utställda optionsprogrammen i 
notform är fullt tillräckligt för att ge en rättvisande bild, vilket framgått av vår empiriska 
undersökning. Till följd av detta anser vi att en rekommendation på området krävs för att uppnå 
adekvat och tillräcklig information i redovisningen. Vidare har vi kommit fram till att kostnaderna 
för programmen bör värderas vid den tidpunkt när värdet överförs från företaget till den 
anställde, då det är vid denna tidpunkt förmånsvärdet uppstår.  
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: Companies are becoming increasingly knowledge-intensive and attracting competent 
staff is becoming more and more dificult for companies. As a consequence wages have become 
even more important as a competitive device, which is why different types of share-option 
programs have become popular. The accounting practises regarding share-option programs has 
not been developed at the same pace. In order to sustain the credibility of the financial statements, 
a recommendation is therefor needed. The share-option programs can be seen as a substitute for 
salaries. They should therefore be recognised as an expense in the financial statement, in order to 
give a true and fair view of the companies financial situation.   
 
Aim: The aim of this master thesis is to study whether the accounting of share-option programs 
should be regulated or not, and how a regulation should be constituted. We also aim to identify 
what the consequences the proposal, Accounting for Share-Based Payment, of IASB will imply for 
companies listed on the OM Stockholm Fondbörs. 
 
Method: our study consists of two different parts. The first part is theoretical and our aim here is to 
derive, in our opinion, the most correct accounting theories, principles and methods. We also 
intend to study how Swedish companies at the OM Stockholm Fondbörs view a recommendation 
similar to the one IASB has proposed, i.e. how these companies look upon a potential recognition 
of share-option programs as an expense in the financial statements. Our empirical study was 
carried out by means of an e-mail questionnaire that was distributed to 55 IT companies at the OM 



 
 

 

Stockholm Fondbörs. 
  
Conclusion: in our study we have, from a theoretical perspective, established that the difference 
between the market value and the option-price offered to the employee, i.e. the benefit, should be 
seen as an expense. The majority of the Swedish companies at the OM Stockholm Fondbörs are of 
the opinion that the information given in the financial statements, in notes, concerning the 
outstanding share-option programs is sufficient to give a fair and true view. As a consequence we 
are of the opinion that a recommendation is required to obtain adequate and sufficient information 
in the financial statements. Further more we came to the conclusion that the expenses related to the 
programs ought to be valued at the time when the value is transferred from the company to the 
employee, since it is then that the benefit accrues. 
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1 INLEDNING 
 
Vår uppsats tar avstamp i en inledning som kommer att ligga till grund för 
dess utformning och inriktning. I denna inledning presenterar vi 
bakgrundsfakta kring optionsprogram samt den redovisningsmässiga 
reglering som föreligger på området. Vi fortsätter med att introducera 
kommande reglering och diskuterar därefter de olika infallsvinklar och 
problemområden som den föreslagna regleringen ger upphov till. Med 
utgångspunkt i denna problemdiskussion konkretiserar vi problemfrågor 
som vi avser att belysa och presenterar därefter själva syftet med denna 
uppsats. Vidare följer   en redogörelse för de avgränsningar vi gjort samt 
motiven för dessa. Inledningen avslutas med en presentation av uppsatsen 
fortsatta disposition. 
 
 

1.1 BAKGRUND 
 

1.1.1 OPTIONSPROGRAM 

I takt med att fler företag blir allt mer kunskapsintensiva ökar konkurrensen 
om kompetent personal.1 Det blir således viktigt för företagen att framstå 
som en attraktiv arbetsgivare, vilket kan ske genom att erbjuda intressanta 
arbetsuppgifter, god företagskultur och möjlighet till vidareutbildning. 
Personalen fäster även vikt vid att de erbjuds en tilltalande ekonomisk 
kompensation för sitt arbete2. En konsekvens av detta är att lönesättningen 
har blivit ett konkurrensmedel, varvid olika typer av incitamentsprogram 
uppstått.  
 
Incitamentsprogram har förekommit under en längre period men det var 
först på slutet av 90-talet som dessa på allvar fick fotfäste i den svenska 
företagsmiljön, vilket belyses med hjälp av följande citat:  
 
 
 
                                                           
1 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:1 
2 Anthony, R. & Govindarajan, V., Mangement Control System, s 505-514 
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”Intresset för incitamentsprogram har under senaste åren ökat 
dramatiskt. Aldrig förr har incitamentsprogram varit så vanliga 
bland svenska aktiemarknadsbolag som idag. En översiktlig 
genomgång ger vid handen att fler än hälften av bolagen på OM 
Stockholmsbörsen har ett eller flera incitamentsprogram baserade 
på aktier, konvertibler, teckningsoptioner, köpoptioner, s.k. 
personaloptioner eller syntetiska optioner. Bland de största 
bolagen är andelen ännu större.”3 
 

I diagrammet nedan illustreras hur användningen av optionsprogram har 
ökat mellan åren 1997 och 2001 i olika länder. Vidare anges en prognos av 
hur användandet kommer att utvecklas under de närmaste åren. I USA, 
Storbritannien och Kanada, vilka ur många avseenden har en stark inverkan 
på svenskt näringsliv, har användningen av optionsprogram fått en närmast 
fullständig utbredning bland de noterade bolagen. Denna utveckling gör att 
svenska noterade företag med utländska dotterbolag nästintill tvingas 
använda optionsprogram för att kunna konkurrera om  kompetent personal. 
Detta är sannolikt en av de största anledningarna till programmens 
explosionsartade utveckling även i Sverige.4 

Figur 1.1 Andel börsföretag med optionsprogram, DN/Ekonomi 2002-04-20 
 

                                                           
3 Skoog, R., God sed på aktiemarknaden i fråga om incitamentsprogram s 28   
4 DN/Ekonomi 2002-04-20, Andel börsföretag med optionsprogram s C1  
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Incitamentsprogram baserade på optioner benämns i fortsättningen 
optionsprogram och avser då situationen att företaget ger de anställda rätten 
att i framtiden förvärva en viss andel av företagets aktiekapital till en i 
förväg bestämd kurs5. I begreppet optionsprogram räknar vi även in så 
kallade syntetiska optioner där optionen ej leder fram till något reellt 
förvärv av aktiekapital. Avstämningen sker istället kontant med ett belopp 
motsvarande värdet på ett förvärv av en viss andel aktiekapital till en i 
förväg bestämd kurs. 
 
Ett optionsprogram grundas på tanken att de anställda kommer att arbeta 
mer engagerat om det föreligger en koppling mellan deras ekonomiska 
kompensation och företagets resultat.6 Ett förbättrat resultat gynnar således 
både optionsinnehavare och aktieägare. Samtidigt som det kan innebära 
stora ekonomiska vinster för personalen uppfattas detta som ett fördelaktigt 
finansieringssätt för företagen då de enligt gällande regler inte behöver ta 
upp optionsprogrammen som en kostnad i resultaträkningen. 
 
Även om det finns flera tilltalande sidor med optionsprogram existerar 
också risken att företagets börskurs inte utvecklar sig på ett gynnsamt sätt, 
vilket då innebär att optionsinnehavaren blir utan ersättning. Från 
företagets synvinkel är det övervägande positivt att låta risken övergå till de 
anställda dels på grund av de motivationsdrivande aspekter detta för med 
sig för de anställda, dels då detta reducerar företagets egna risk. Från de 
anställdas synvinkel däremot, är det viktigt att kompensationen inte i allt 
för hög grad utgörs av optionsprogram. Det måste således göras en 
avvägning mellan ersättning i form av optionsprogram och lön.7 
 
 

1.1.2 RÅDANDE REGLERINGAR 
1993 presenterade det normgivande redovisningsorganet FASB, Financial 
Accounting Standards Board,  ett utkast till rekommendation med syfte att 
reglera företagens redovisning på optionsområdet. Utkastet förordade att 
företag skulle redovisa den verkliga kostnaden för alla typer av förmåner 
till anställda i form av aktierelaterade värdepapper. Värdet skulle enligt 
                                                           
5 Brealey, R. & Myers, S., Principles of Corporate Finance, s 586 
6 Anthony, R. & Govindarajan, V., Mangement Control System, s 505 
7 Ibid., s 515ff 
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detta utkast värderas utifrån erkända optionsvärderingsmodeller, 
exempelvis Black & Scholes, och därefter redovisas som en 
personalkostnad.8 
 
Utkastet möttes av starka protester från det amerikanska näringslivet. 
Argumenten var bland annat att nystartade företag utan möjlighet att kunna 
betala höga löner skulle få kraftigt försämrade möjligheter att hävda sig 
mot större och mer väletablerade konkurrenter. Protesterna fick FASB att 
utforma en reviderad rekommendation, FAS 123 Accounting for Stock-
Based Compensation, vilken blev en kompromisslösning. Denna 
rekommendation ger företagen möjlighet att välja att antingen redovisa 
optionsprogrammen som en kostnad eller utöka informationen kring själva 
programmen. Det senare alternativet förutsätter emellertid dels att samtliga 
anställda får ta del av programmet, dels att varken lösenpris eller 
teckningskurs understiger börskursen vid utgivningstillfället.9 
 
Den valmöjlighet som rekommendationen medför har lett till att de flesta 
företag inte redovisar sina optionsprogram som en kostnad. Således anser 
vi att rekommendationen, FAS 123 Accounting for Stock-Based 
Compensation, inte har löst de problem den avsåg att lösa. Detta synliggörs 
tydligt i det aktuella Enronfallet där investerare och övriga intressenter 
missleddes av företagets optionsredovisning. Denna redovisning gjorde att 
marknaden inte insåg hur omfattande åtaganden företaget verkligen hade 
ådragit sig, vilket torde vara ett tecken på att nuvarande reglering inte är 
helt tillfredsställande.10 
 
För svensk del har Redovisningsrådet till viss del reglerat redovisningen av 
optionsprogram genom bland annat RR 18, Resultat per aktie, som trädde i 
kraft 1 januari 2001. Rekommendationen förespråkar att företag som 
använder sig av optionsprogram skall redogöra dels för de villkor som 
gäller för programmet, dels för de eventuella utspädningseffekter som kan 
uppstå. 11  
 

                                                           
8 Rundfelt, R., Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1998, s 148 
9 Lousseief, N., Redovisning och avdragsrätt för incitamentsprogram- lönekostnad eller kapitalförlust?, 
   s 674f 
10 Financial Times 2002-04-19,  Balancing options, s 12 
11 FARs Samlingsvolym 2002, RR18- Resultat per aktie, s 881-891 
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RR 18, liksom Redovisningsrådets övriga rekommendationer, utgår från 
IASB, International Accounting Standards Board. IASB är en internationell 
organisation med syftet att verka för en internationell harmonisering av 
redovisningsprinciper. Redovisningsrådet har under ett flertal år arbetat 
med att översätta och tolka IASB:s rekommendationer och uttalanden för 
att kunna applicera dessa fullt ut i svensk redovisningspraxis.12 Svensk 
redovisningspraxis utökas allt eftersom Redovisningsrådets 
översättningsarbete fortgår och många företag är tvungna att se över sin 
redovisning, om inte annat till följd av rekommendationer som IASB 
planerar att driva igenom. 
 
 

1.1.3 KOMMANDE REGLERINGAR 
IAS 19, Employee Benefits, behandlar alla typer av anställningsförmåner 
och täcker därför också optionsprogram. Rekommendationen innehåller 
dock inte några specifika regler för hur optionsprogrammen skall redovisas 
och praxis har följaktligen kommit att variera mellan olika länder. Ett av 
IASB:s prioriterade projekt är därför att ge ut en rekommendation avseende 
redovisningen av optioner till anställda. I augusti 2000 utkom ett första 
utkast, Accounting for Share-Based Payment,  som förordar att optioners 
eventuella förmånsvärden, det vill säga mellanskillnaden mellan optionens 
marknadsvärde och dess teckningspris, skall behandlas som en kostnad i 
årsredovisningen. Utkastet framarbetades av IASB i samarbete med G4+1, 
vilka utgörs av representanter för olika normgivande organ i Australien, 
Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien och USA.13 Förslaget liknar till stor 
del det förslag, vilket beskrivits tidigare, som FASB gav ut 1993 och som 
senare reviderades efter protester från det amerikanska näringslivet. 
 
Även IASB:s förslag till rekommendation väckte starka protester, inte 
minst från amerikanskt håll där ett liknande förslag som bekant redan 
avvisats en gång. I Europa har rekommendationen tagits emot på ett mer 
positivt sätt. Förslaget stöds bland annat av den internationella 
revisorssammanslutningen FEE, Fèdèration des Experts Comptables 
Européens.14 
                                                           
12 Rundfelt, R., Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1998, s 3 
13 G4+1 Position Paper, Accounting for Share-Based Payment, s 5f  
14 Rundfelt, R., Optioner till anställda – prioriterat projekt hos IASB, s 44 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Enligt dagens regelsystem behöver svenska företag inte redovisa någon 
kostnad när de använder sig av olika typer av optionsprogram. Istället 
fokuseras redovisningen på den utspädningseffekt som uppstår när de 
anställda tecknar nya aktier till en kurs understigande den aktuella 
börskursen.15 Härigenom framgår den eventuella kostnaden endast indirekt 
och i notform. Ett argument för denna typ av redovisning är att endast se 
optionsprogrammen som ett incitament från företagets sida för att få de 
anställda mer motiverade och därmed utelämna dess eventuella 
lönefunktion. 
 
Ett annat sätt att se på optionsprogrammen är att de utgör en kompensation 
från företaget till de anställda, vilka i gengäld ställer sina tjänster till 
förfogande. Ur detta synsätt är det svårt att se optionsprogrammen som 
något annat än ett substitut för lön. Optionens förmånsvärde torde därmed 
vara att betrakta som en kostnad för företaget och skall således påverka 
resultatet.  
 
Även om det föreligger ett förmånsvärde kan det hävdas att detta värde inte 
nödvändigtvis behöver motsvaras av något kassaflöde för företaget och att 
det på grund av detta därför inte är att betrakta som en kostnad. En 
utbetalning i pengar från företagets sida kan eventuellt utebli då optionens 
utställande inte medför några direkta kostnader för företaget annat än 
administrativa kostnader.16  
 
Ett annat problem är vid vilken tidpunkt storleken på den eventuella 
kostnaden skall mätas. IASB menar att det är mest riktigt att värdera 
förmånsvärdet när optionen kan utnyttjas, det vill säga när båda parter har 
fullföljt sina avtalade åtaganden. FEE däremot anser att det vore mer 
naturligt att göra denna värdering  i samband med utställandet. De menar 
att användandet av fullföljandetidpunkten skulle medföra stora 
fluktuationer i resultatet, till följd av att personalkostnaderna varierar med 

                                                           
15 FARs Samlingsvolym 2002, RR18- Resultat per aktie, s 881-891 
16 G4+1 Position Paper, Accounting for Share-Based Payment, s.21 
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företagets börskurs.17 Totalt kan så mycket som fyra olika tidpunkter anses 
tillämpbara som värderingstidpunkt:18 
 

 Utställandetidpunkten 
 Utförandetidpunkten, det vill säga under hela den period när den 

anställde fullgör sina förpliktelser gentemot bolaget för att erhålla 
optionsrättigheten 

 Fullföljandetidpunkt, det vill säga den tidpunkt när den anställde 
fullgjort de åtaganden som krävs för att få nyttja optionen 

 Lösentidpunkt 
 
Av dessa fyra tidpunkter sammanfaller de två sista ofta tidsmässigt och kan 
i praktiken därför många gånger behandlas som en och samma tidpunkt. 
Anledningen till detta är optionsprogrammens utformning där lösendag allt 
som oftast infaller den dag den anställde fullgjort de åtaganden som 
eventuellt åligger honom. Åtagandet från den anställdes sida kan röra sig 
om att kvarstå i tjänst under det antal år som programmet löper. Om den 
anställde skulle sluta under denna tidsperiod förfaller programmet till sin 
helhet. 
 
Det kan även ifrågasättas hur näringslivet förhåller sig till redovisningen av 
optionsprogram. Anser de att det är fullt tillräckligt att redovisa eventuella 
effekter i form av noter och tilläggsupplysningar eller nyttjar de detta 
redovisningsförfarande enbart för att de ser det som ett fördelaktigt sätt att 
försköna resultatet? Grundidén med ett företag är att generera så stora 
ekonomiska vinster som möjligt och utifrån detta kan det tänkas att 
företagen försöker försköna sin redovisning i så stor utsträckning som 
möjligt. I längden kan brist på öppenhet i redovisningen, vilket bland annat 
har uppdagats i Percy Barneviks hemliga pensionsavtal, skada företaget 
genom att dess förtroende på aktiemarknaden försämras. Vid situationer 
där marknaden tenderar att misslyckas med att förse intressenter med en 
adekvat och tillräcklig information kan det därför bli nödvändigt att 
införliva en rekommendation på området.19 
 

                                                           
17 www.iasb.org.uk/docs/g4sp00/sharebp_add_c124.pdf, 2002-02-25 
18 G4+1 Position Paper, Accounting for Share-Based Payment, s.37 
19 Gripenberg, P., Öppenhet på väg om förmåner, s C1 
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Hur de svenska användarna av optionsprogram kommer att reagera på en 
eventuell kostnadsföring är ännu oklart. Trots att USA är normbildande för 
många andra länder, exempelvis vad gäller redovisningen av 
optionsprogram, kan reaktionen mycket väl bli en annan i Sverige. En 
anledning till detta är, enligt vår mening, att förekomsten av aktierelaterade 
optionsprogram är djupt rotat i amerikanska bolag, vilket gör att det kan 
vara svårt att få till stånd en förändring. I Sverige är detta ännu ett relativt 
nytt fenomen och en reglering borde således lättare kunna accepteras.  
 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi konkretiserat ett antal frågor, 
vilka vi har för avsikt att belysa i denna uppsats: 
 

 Vad talar för respektive mot att optionens eventuella förmånsvärde tas 
upp som en kostnad i årsredovisningen? 

 Vid vilken tidpunkt skall en sådan kostnad redovisas? 
 Behövs det en reglering angående redovisning av optionsprogram? 
 Hur kommer ett krav på kostnadsföring av optioners förmånsvärden 

påverka svenska börsnoterade bolag? 
 
 

1.3 SYFTE 
Syftet med denna magisteruppsats är att utreda huruvida redovisningen av 
optionsprogram behöver regleras och hur en sådan reglering i så fall bör 
vara utformad. Vidare ämnar vi kartlägga vad IASB:s förslag till 
rekommendation, Accounting for Share-Based Payment, kan komma att 
innebära för bolag noterade på OM Stockholm Fondbörs. 
 
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Anledningen till att vi väljer företag noterade på OM Stockholm Fondbörs 
och inte onoterade bolag är att de sistnämnda inte är tillgängliga för 
offentlig handel. Därmed existerar inget objektivt värde på bolagen vilket 
gör det svårt att använda sig av optionsprogram. Vidare kommer en 
rekommendation från IASB främst att påverka de noterade bolagen, då de 
genom noteringsavtalet förbundit sig att följa Redovisningsrådets, och i 
praktiken därmed IASB:s, rekommendationer och uttalanden. För de 
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onoterade bolagen föreligger inget sådant krav och vi väljer därför att 
utelämna dessa bolag ur undersökningen.  
 
För att kunna uttala sig om börsnoterade bolags attityd till optionsprograms 
redovisningsmässiga utformning bör lämpligast en totalundersökning av 
dessa bolag företas. En sådan undersökning skulle emellertid kräva mer tid 
och resurser än vad vi har tillgång till under denna uppsats. Vi har därför 
valt att avgränsa oss till att enbart studera ett visst segment av de bolag som 
är noterade på OM Stockholm Fondbörs.  
 
Det segment vi valt att studera är svenska IT-bolag noterade på OM 
Stockholm Fondbörs. Anledningen till att vi valt just IT-bolag är att vi 
anser dessa bolag som synnerligen lämpliga användare av optionsprogram. 
Från företagets synvinkel är optionsprogrammen ett bra sätt att attrahera 
kompetent personal då det ofta inte medför några direkta kostnader vilket 
blir fallet med traditionell lön. Personalen torde också vara intresserade av 
att erhålla en del av lönen genom optionsprogram, på grund av de 
möjligheter detta medför i ett snabbväxande bolag. En kontroll visade 
också att det stora flertalet IT-bolag, noterade på OM Stockholm Fondbörs, 
använder sig av något typ av optionsprogram. Med utgångspunkt i 
ovanstående resonemang anser vi därför att IT-bolag är relevanta 
undersökningsobjekt då de i relativt stor omfattning bör påverkas av en 
kostnadsföring av eventuella förmånsvärden i samband med 
optionsprogram. 
 
 

1.6 DISPOSITION AV UPPSATSEN 
Uppsatsens fortsatta disposition delas in i fyra olika delar och presenteras 
kortfattat nedan; 
 
Del I, kapitel 2, kommer att behandla vår grundläggande syn på vad som 
avses med vetenskap och hur vi förhåller oss till den under uppsatsens 
fortsatta framställning. Vi redogör även för vår undersöknings praktiska 
tillvägagångssätt. 
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Del II, kapitel 3 - 6, syftar till att ge läsaren en förförståelse för 
ämnesområdet som avhandlas samt att presentera de teorier och begrepp 
som vi anser vara relevanta för uppsatsens analys. 
 
I del III, kapitel 7, redogör vi för de resultat som vår empiriska 
undersökning av svenska börsnoterade IT-bolag genererat. 
 
I del IV, kapitel 8-11, analyseras det valda problemområdet utifrån de valda 
teorierna och de empiriska data som presenterades i del II och del III. 
Därefter redogör vi för uppsatsens viktigaste resultat samt presenterar några 
av de reflektioner vi gjort under uppsatsens gång. Avslutningsvis ger vi 
förslag till fortsatt forskning. 
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2 METOD 
 

I detta kapitel avser vi ge vår syn på forskning och vetenskap samt beskriva 
vårt praktiska tillvägagångssätt vid informationsinsamlingen. Kapitlet 
inleds med en kortfattad genomgång av vår vetenskapssyn och 
vetenskapliga metoder för att sedan övergå till att behandla det praktiska 
tillvägagångssättet där vi ämnar beskriva motiven bakom varför vi valt att 
göra en enkätundersökning samt vårt praktiska tillvägagångssätt. Denna 
presentation gör vi i syfte att öka trovärdigheten med de metodval och 
tillvägagångssätt vi valt samt att för läsaren underlätta sin bedömning och 
ställningstagande till de resultat som vi presenterar senare i uppsatsen. 
 
 

2.1 KUNSKAPSUTVECKLING 
Syftet med forskningen är att utveckla och producera ny kunskap, vilken 
har för avsikt att genom utsagor förklara olika fenomen som existerar i 
verkligheten. Men för att den nya kunskapen skall ha något vetenskapligt 
värde krävs det att den är väl förankrad i den rådande kunskapssfären samt 
att de metoder och resultat arbetet bygger på skall redovisas på ett öppet 
sätt. Denna förankring utgör en av skillnaderna mellan en vanlig utredning 
och så kallad forskning.20 Anledningen till att metoder och resultat skall 
redovisas på ett öppet sätt i forskningsarbeten är att andra forskare skall ha 
möjligheten att på ett kritiskt sätt granska arbetet och dess resultat.21 
 
All forskning som sker bidrar till att föra kunskapsproduktionen framåt. 
Detta sker dels genom den nya kunskapen i sig, dels genom att en besvarad 
fråga nästan alltid resulterar i nya problematiseringar. Således kan det sägas 
att kunskapsproduktionen är en kontinuerlig process som hela tiden söker 
komma närmare sanningen.22  
 
Utifrån ovanstående kan, på ett mycket förenklat sätt, läran om 
vetenskapsteori förstås utifrån två skilda självklarheter. Dessa är dels att 
vetenskapsteorin söker sanningen, dels att den ständigt går framåt. Detta 
                                                           
20 Patel, R. & Davison, B., Forskningsmetodikens grunder, s 14 
21 Arbnor, I. & Bjerke, B., Företagsekonomisk metodlära, s 41 
22 Patel, R. & Davison, B., Forskningsmetodikens grunder, s 9f 
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torde kunna ses som en ren paradox. Att sanningen är ett centralt begrepp i 
vetenskapsteorin framgår implicit av namnet och behöver knappast 
förklaras ytterligare. Att vetenskapen går framåt yttrar sig i att begrepp och 
teorier ständigt omarbetas och utvecklas. De vetenskapliga sanningarna är 
därmed tentativa i den meningen att dagens sanningar kan vara 
morgondagens osanningar.23  
 
Forskningens huvudsyfte är, som nämnts ovan, att utveckla och producera 
ny kunskap. Vi har inte för avsikt att i denna uppsats presentera någon 
revolutionär teori utan snarare utifrån dels befintliga redovisningsteorier, 
principer och begrepp, dels den faktiska verkligheten söka utröna hur 
optionsprogrammens redovisning bör vara utformad. Vår avsikt med 
uppsatsen är således att belysa problemområdet utifrån nya aspekter och 
därmed kunna bidra med ny kunskap inom detta, för redovisningen, relativt 
outvecklade problemområde. Med andra ord är vår intention att 
systematisera befintliga teorier så att redovisningen av optionsprogram till 
största möjliga mån överensstämmer med dessa teorier. 
 
 

2.2 VERKLIGHETSSYN 
Det finns inom vetenskapsteorin två huvudinriktningar som kan betraktas 
som varandras motpoler. Dessa är hermeneutik och positivism. För 
positivister, även kallade explanatiker utifrån begreppet förklarande 
kunskap, föreligger inga problem med att bruka fakta och objekt i studiet 
av sociala sammanhang.24 Positivismen har absoluta sanningar som ideal 
och termen positivism myntades för första gången, vid 1800-talets början, 
av den franske sociologen Auguste Comte. Comte menade att all kunskap 
skall vara positiv, det vill säga att den skall vara solid och tillförlitlig. 
Enligt positivismen kan kunskap endast införskaffas utifrån två källor, 
nämligen genom vår logik och genom att använda oss av våra sinnen.25  
 
Kausalitet, det vill säga orsak-verkan samband och matematiska lagar är 
viktiga komponenter inom positivismen, där samma resultat av en given 
studie skall kunna uppnås ånyo oavsett den mänskliga faktorns inverkan. 
                                                           
23 Thurén, T., Vetenskapsteori för nybörjare, s 10 
24 Arbnor, I. & Bjerke, B., Företagsekonomisk metodlära, s 61ff 
25 Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F., Att utreda forska och rapportera, s 197f 
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Ett annat centralt begrepp inom positivismen är reduktionism, vilket 
innebär att helheten skall brytas ned, reduceras till beståndsdelarna och 
först därefter studeras. Positivismen förordar vetenskaplig monism, vilket 
innebär att all kunskap skall byggas upp på ett likartat sätt.26  
 
Hermeneutiken är, som nämnts ovan, i många avseenden positivismens 
motpol. Begreppet hermeneutik betyder i det närmaste tolkningslära eller 
tolkare. Hermeneutikerna påstår att det inte är passande att utifrån 
naturvetenskapens metoder försöka förklara samhällsvetenskapens 
verklighet. De anser vidare att distinktionen mellan att förklara och förstå 
naturen, det vill säga tolka densamma, är av största vikt.27  
 
Ett väsentligt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse. I detta kontext 
innebär begreppet att vi människor genom våra tidigare erfarenheter, 
grundvärderingar och utbildning påverkas i vårt sätt att se på verkligheten 
och inte enbart förlitar oss till våra sinnen. Med detta menas att varje 
människas tolkning av en given händelse blir unik och således bör även 
forskaren söka vara holistisk i sitt vetenskapliga förhållningssätt, det vill 
säga söka och studera helheten istället för delarna.28 
 
Vi ansluter oss inte till någon av dessa två ytterligheter men menar ändock 
att dessa är relevanta dels som idealbilder inom vetenskapsteorin, dels att 
de bidrar till en fördjupad insikt i det som av många ses som något mycket 
abstrakt och svårtillgängligt.  Redovisningsproblematiken kan inte angripas 
utan någon förförståelse för det vi ämnar undersöka. Förförståelsen är och 
förblir, för oss ekonomer, en självklarhet i den meningen att begrepp såsom 
intäkt och kostnad är något vi själva skapat och givit en innebörd åt vilket 
därmed gör det svårt att inte i förväg ha någon förförståelse kring. Det som 
tilltalar oss inom det positivistiska förhållningssättet är dess klara och 
tydliga struktur. Med detta menar vi att det endast är fakta och konkreta 
iakttagelser vilka kan verifieras som är av största vikt vid vår 
undersökning.  
 

                                                           
26 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder, s 23f 
27 Arbnor, I. & Bjerke, B., Företagsekonomisk metodlära, s 62 
28 Ibid., s 62f 
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2.3 VETENSKAPLIGA METODER  
För att kunna uttala sig om hur ett visst fenomen, såsom optionsprogram, 
skall redovisas krävs att det finns en redovisningsteoretisk referensram att 
utgå ifrån. Ur denna referensram kan vi härleda normativa principer om hur 
redovisningen bör vara utformad.29 
 
I modellen nedan visas de två vetenskapliga metoder som kan sägas 
existera för att verifiera en teori, det vill säga testa om teorin är logiskt 
hållbar. Den första metoden är deduktion och innebär att logiska slutsatser 
dras ur givna premisser. Den andra metoden benämns induktion och 
innebär att slutsatser dras utifrån studier av verkligheten.30 

 

 
Figur 2.1 Modell över deduktion och induktion.  

 

2.3.1 DEDUKTIV METOD 
Den deduktiva metoden bygger på logik och utgår från teorier om vår 
verklighet. Ur redovisningssynpunkt tar denna metod sin början med 
grundläggande redovisningssyften och -postulat och fortsätter sedan genom 
att härleda redovisningsprinciper som fungerar som guider för utvecklingen 
av redovisningstekniker.31 Deduktion kan enkelt beskrivas utifrån följande 
exempel: 

                                                           
29 Anthony, R.,  Tell it like it was, s xi f 
30 Hendriksen, E.,  Accounting Theory, s 2-11 
31 Elling, J., Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, s 30 

TEORI

EMPIRI

INDUKTION DEDUKTION 
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Premiss: Intäkter och kostnader skall redovisas i resultaträkningen 
Premiss: Pensioner är en kostnad  
Slutsats: Alltså skall pensioner redovisas i resultaträkningen 

 
I exemplet ovan gäller förvisso att premisserna och slutsatsen är giltiga 
men så behöver det naturligtvis inte alltid vara. Följande deduktion påvisar 
detta: 
 

Premiss: Alla tillgångar är omsättningstillgångar 
Premiss: Mark och byggnader är tillgångar 
Slutsats: Alltså skall mark och byggnader klassificeras som 
 omsättningstillgångar 
 
 

2.3.2 INDUKTIV METOD 
Den induktiva metoden innebär att generella slutsatser dras utifrån 
empiriska fakta. Tillämpad  på redovisningen börjar den induktiva metoden 
med observationer av finansiell information i företaget. Utifrån denna 
information konstrueras sedan generaliseringar och redovisningsprinciper. 
Denna metod förutsätter därmed kvantifiering. 32   
 
Följande exempel visar på en induktion: 
 

Premiss: Alla publika företag  upprättar en årsredovisning 
Premiss: ABB är ett publikt företag 
Slutsats: Alltså upprättar ABB en årsredovisning 

 
Det är av stor vikt att konstatera att vi aldrig kan vara fullständigt säkra på 
en induktiv slutledning, det vill säga resonemanget eller premissen, då den 
grundar sig på empiriska fakta som sällan utgår från alla tänkbara 
observationer. Trots att alla tänkbara observationer är inkluderade kan de 
induktiva slutledningarna visa sig vara falska. Detta påstående kan tyckas 
strida mot det sunda förnuftet men kan utifrån följande exempel 
falsifieras.33 
 
                                                           
32 Elling, J., Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, s 30f 
33 Thurén, T., Vetenskapsteori för nybörjare, s 20 
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En induktiv sanning som länge inte ifrågasattes är att om ett föremål släpps, 
ramlar det förr eller senare ner. Idag kan vi falsifiera detta påstående genom 
att visa att så inte är fallet vid tyngdlöshet. Vid tillämpningen av induktion 
kan vi endast komma fram till större eller mindre sannolikhet, men vi kan 
aldrig nå upp till hundraprocentig säkerhet.34 
 
 

2.3.3 VÅR POSITIONERING 
När vi skall utröna huruvida en options förmånsvärde skall anses som en 
kostnad eller inte är vi mer deduktiva i vårt förhållningssätt. Anledningen 
till detta är att vi utgår från rådande redovisningsprinciper och 
begreppsdefinitioner. Utifrån dessa försöker vi bilda oss en uppfattning 
huruvida bland annat kostnadsbegreppet är applicerbart på optioners 
förmånsvärde. Däremot är vi mer induktiva då vi undersöker hur svenska 
IT-bolag kan tänkas påverkas av IASB:s föreslagna rekommendation. Detta 
genom att vi utifrån den empiriska data enkätundersökningen genererar 
skall uttala oss om de konsekvenser en reglering kan tänkas medföra. Vårt 
tillvägagångssätt återfinns således någonstans mellan dessa två 
ytterligheter, men vi anser det inte vara meningsfullt att mer exakt 
positionera oss. Denna bedömning överlåter vi istället åt läsaren. 
 
 

2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Den undersökning som ligger till grund för vår uppsats kan sägas bestå av 
två olika delar. För det första har vi för avsikt att utreda vad vi anser vara 
det mest lämpliga sättet att redovisa optionsprogram. Denna del av 
undersökningen går rent praktiskt tillväga så att vi utifrån allmänt 
accepterade redovisningsteorier, -principer och begrepp härleder den, enligt 
vår åsikt, mest korrekta och rättvisande lösningen. I samband med detta 
kommer vi även ifrågasätta hur en sådan lösning är genomförbar i 
praktiken, för att i förlängningen kunna uttala oss om hur en 
rekommendation faktiskt bör vara utformad. 
 

                                                           
34 Thurén, T., Vetenskapsteori för nybörjare, s 20 
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För det andra avser vi att undersöka hur svenska börsnoterade bolag ställer 
sig till en rekommendation liknande IASB:s Accounting for Share-Based 
Payment, det vill säga hur de ser på en eventuell kostnadsföring av 
optioners förmånsvärden. Detta kan vara av intresse för att se om åsikterna 
inom svenskt näringsliv överensstämmer med den kritik som framkom vid 
FASB:s liknande förslag till rekommendation från 1993. Om  samma kritik 
framkommer i Sverige finns risken att svenska bolag väljer att avstå från att 
använda sig av optionsprogram i framtiden, då dessa ej kommer att framstå 
som lika fördelaktiga ekonomiskt sett. Undersökningen sker i form av en 
enkätundersökning som distribueras via e-post till de utvalda företagen.  
 
 

2.4.1 URVAL 
Som tidigare nämnts har vi valt att avgränsa vår undersökning till svenska 
börsnoterade IT-bolag. Den ekonomiska tidskriften Affärsvärlden upprättar 
fortlöpande en förteckning över samtliga bolag noterade på OM Stockholm 
Fondbörs samt kategoriserar dessa efter respektive bolags verksamhet. 
Kategorin IT-bolag består för närvarande av cirka 70 bolag av varierande 
storlek och ålder.35 Denna lista ansåg vi vara en bra utgångspunkt för vår 
empiriska undersökning. 
 
Vi undersökte därefter samtliga bolag på denna lista för att fastställa vilka 
av dessa som använder sig av någon typ av optionsprogram. Anledningen 
till denna kontroll är att vi anser att redovisning av optionsprogram är ett 
komplext ämnesområde. Vi bedömde det därför som sannolikt att de bolag 
som inte använder sig av programmen inte heller är insatta i den 
problematik som föreligger inom området. Områdets komplexitet gör också 
att vår enkät är utformad på ett sådant sätt att det är svårt för någon som 
inte är insatt i ämnet att besvara flertalet av frågorna. Ovanstående ger att 
om de företag som inte använder sig av optionsprogram överhuvudtaget 
skulle vilja medverka i undersökningen skulle dessa svar förmodligen inte 
tillföra undersökningen speciellt mycket.  
 
Vi har utifrån ovanstående resonemang valt att avgränsa undersökningen 
ytterligare till att endast innefatta de IT-bolag som använder sig av 

                                                           
35 www.afv.se/aktie/listor/html, 2002-02-20 
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optionsprogram. Genom att granska respektive bolags årsredovisning 
konstaterade vi att 55 av de 70 bolagen använder sig optionsprogram. 
Denna information erhöll vi dels i årsredovisningens aktieavsnitt, dels 
bland nyckeltalen där programmens utspädningseffekter skall framgå. För 
att erhålla en fullständig bild av dessa bolags åsikter ansåg vi att samtliga 
55 bolag med optionsprogram bör undersökas. Vårt urval är följaktligen 
samtliga IT-bolag noterade på OM Stockholm Fondbörs som har ett eller 
flera optionsprogram utställda. 
 
 

2.4.2 ENKÄTENS STRUKTUR OCH INNEHÅLL 
En viktig aspekt att ta hänsyn till vid konstruktionen av ett frågeformulär är 
att bortfallet tenderar att bli relativt stort vid den här typen av 
undersökningar. Vikt bör därför läggas vid  att utforma enkäten väl och inte 
göra den alltför omfattande, för att härigenom minimera det eventuella 
bortfallet.36 Samtidigt har enkäten ett syfte, en fråga att besvara, som är 
själva anledningen till att enkäten överhuvudtaget används. Om enkäten 
görs alltför enkel menar vi att det föreligger en risk att det ej erhålls svar på 
de frågor som skall undersökas. En avvägning måste därför göras mellan 
enkelhet och substans. 
 
Vår enkät37 kan sägas bestå av två olika sektioner. Den första sektionen 
benämns bakgrundsfakta och syftar till att erhålla en uppfattning om 
respondenten, det vill säga vem som har besvarat enkäten, vilket företag 
respondenten företräder samt företagets relativa storlek. Den andra 
sektionen benämns undersökningsfrågor och utgör själva undersökningen. 
Frågorna är tio till antalet och huvudsakligen av kvalitativ karaktär. 
Anledningen till att vi företrädesvis valt att konstruera öppna frågor är att 
vi framför allt är ute efter respondenternas egna åsikter. Vi ville därför få 
dem att uttrycka sig så fritt som möjligt och inte påverka dem annat än där 
vi bedömde det som nödvändigt. Härigenom fick respondenterna möjlighet 
att komma till tals på ett annat sätt än om vi enbart hade tillämpat fasta 
svarsalternativ där respondenterna hade varit begränsade till, av oss, på 
förhand valda svarsalternativ.  
 
                                                           
36 Japec, L., et al., Minska bortfallet, s 70-80 
37 Bilaga 1 
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Till enkäten följer ett följebrev38 där vi presenterar vilka vi är, 
undersökningens syfte och det rent praktiska tillvägagångssättet för 
respondenten vid besvarandet av enkäten. Även här skedde utformningen 
med utgångspunkten att brevet skulle bli enkelt, lättförståeligt och inte 
innehålla några oväsentliga uppgifter.  
 
Utformningen av enkät och tillhörande följebrev skedde i samråd men vår 
handledare Peter Jederström, universitetslektor på ekonomiska institutionen 
vid Linköpings universitet, samt Eva Leander, professor i statistik på 
matematiska institutionen vid Linköpings universitet. Eva hjälpte oss att 
omformulera vissa frågor för att de inte skulle vara för utsvävande och 
otydliga.  
 
Därefter lät vi distribuera enkäten till ett flertal testpersoner, vilka är väl 
insatta i ämnet. Dessa testpersoner består av Rolf Rundfelt, docent och 
anställd vid KPMG; Arne Gunnarsson, auktoriserad revisor och anställd 
vid KPMG; Mats Fransén, godkänd revisor och kontorschef för Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers Linköpingskontor samt Frédéric Guigues, 
strategic finance director vid IFS Group. Deras åsikter ledde till att vissa 
justeringar i frågornas utformning gjordes. Vidare införde vi, på deras 
rekommendation, ett förtydligande av vad vi avser med begreppet 
personaloption. 
 
Efter att ha testat enkäten på våra valda testpersoner distribuerades 
slutligen enkäten via e-post till respektive ekonomichef, eller motsvarande, 
i de valda undersökningsföretagen. Valet att distribuera enkäten via e-post 
var främst en följd av att vi ville ha ett kostnadseffektivt sätt att snabbt 
distribuera enkäterna. Härigenom möjliggjordes också en snabb 
uppföljning av de respondenter som ej besvarade enkäten vid det första 
utskicket. Tack vare valet av distributionskanal hade vi längre tid på oss att 
formulera, för undersökningen, relevanta frågor. Vi anser därför att 
frågorna blev mer adekvata och därigenom bidrar till att öka 
undersökningens validitet, vilket diskuteras under metodkritiken.  
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2.4.3 BORTFALLSHANTERING  
Med bortfall avses avsaknad av värden på en eller flera variabler som skall 
mätas i en undersökning. Bortfallet kan vara så kallat partiellt bortfall och 
avser då situationen att enbart vissa värden saknas för en 
undersökningsenhet, eller så kallat objektsbortfall vilket innebär att 
samtliga värden för en undersökningsenhet saknas.39 Om bortfallet avviker 
på olika sätt från övriga undersökningsenheter uppstår systematiska fel i 
skattningar av olika parametrar. Det är därför av stor vikt att bortfallet 
reduceras i så hög utsträckning som möjligt. 
 
 

2.4.4 BORTFALLSREDOVISNING 
När vi utformade vår enkät var grundförutsättningen att samtliga tillfrågade 
respondenter skulle besvara enkäten på ett genomtänkt sätt och inom rimlig 
tid. Detta är emellertid en utopisk utgångspunkt då det i statistiska 
undersökningar inte är ovanligt att vissa undersökningsobjekt, av en eller 
annan anledning, väljer att inte medverka på det sätt som har angivits.  
 
För att minimera borfallet utformade vi enkäten på ett så enkelt och 
lättförståeligt sätt som möjligt. Utformningen skedde även i samråd med 
personer insatta i såväl optionsprogram som statistisk 
undersökningsmetodik. Innan distributionen testades dessutom enkäten på 
ett flertal väl valda testpersoner, vilka vi nämnt under avsnittet 2.4.2. 
 
Enkätutskicket resulterade initialt i 18 procents svarsfrekvens, det vill säga 
ett bortfall på 82 procent. Den låga svarsfrekvensen förklaras delvis av att 
vi valde att göra en relativt snabb uppföljning. För att följa upp bortfallet 
övervägde vi valmöjligheten att använda oss av andra och kanske mer 
effektiva metoder, såsom att kontakta respondenterna via telefon. Hänsyn 
bör emellertid tas till vad som kan anses kostnadseffektivt motiverat. I detta 
skede ansåg vi det tillräckligt att återkontakta de respondenter som ej 
besvarat enkäten inom en vecka genom ytterligare ett utskick, även det 
distribuerat via e-post. Efter ytterligare en veckas tid valde vi att skicka ett 
andra påminnelsebrev. Den tredje och sista påminnelsen utformades mer 
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personligt för att på så sätt betona respektive bolags betydelse för 
undersökningen. Enkätundersökningens totala tid förlöpte på tre veckor och 
bortfallet i undersökningen summerade sig slutligen till 51 procent. 
 
Det partiella bortfallet i undersökningen har varit relativt begränsat. Av de 
bolag som har besvarat enkäten har det stora flertalet svarat på samtliga 
frågor. Emellertid har vissa bolag uppgett att de av tidsbrist inte hunnit 
fylla i de mer kvalitativa aspekterna av undersökningsfrågorna varför det 
uppstått ett visst partiellt bortfall på ett fåtal frågor. Detta partiella bortfall 
redogör vi utförligt för i kapitel 7 där vi presenterar undersökningens 
resultat.  
 
 

2.4.5 BORTFALLETS ORSAKER OCH EFFEKTER PÅ 
UNDERSÖKNINGSRESULTATEN 

Orsakerna bakom bortfallet kan vara många och skiftande. Exempelvis kan 
nämnas ren ovilja att delta beroende på bristande motivation, tidsbrist, 
rädsla för registrering. Vidare kan det vara så att respondenten helt enkelt 
inte har möjlighet att delta i undersökningen på grund av sjukdom eller 
annan frånvaro.40 Oavsett vilka orsaker som ligger bakom bortfallet 
påverkar det undersökningens resultat och därmed möjligheterna till 
inferens om den bakomliggande populationen.41 
 
Bortfallsfrekvensen uppgår till 51 procent i vår undersökning. Om detta är 
en acceptabel bortfallsfrekvens eller inte är svårt att uttala sig om. En hög 
bortfallsfrekvens behöver inte automatiskt innebära en hög skevhet i 
skattningarna lika lite som en låg bortfallsfrekvens inte nödvändigtvis 
innebär att det uppnådda resultatet stämmer överens med hur verkligheten 
ser ut.  
 
Vår undersökning skedde genom tre olika utskick, ett första utskick och två 
uppföljningar. Härigenom kunde vi löpande kontrollera om svaren från 
första utskicket skiljde sig från de svar vi erhöll under senare utskick. Vi 
anser att svaren från respektive utskicksomgång varit mycket samstämmiga 

                                                           
40 Japec, L., et al., Minska bortfallet, s 25f 
41 Churchill, G., Marketing research – methodological foundations, s 572f 
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varför vi bedömer det som att det slutgiltiga bortfallet inte torde skilja sig 
nämnvärt från de svar vi erhållit i undersökningen. 
 
 

2.5 METODKRITIK 
 

2.5.1 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Vid alla typer av undersökningar är det av intresse för undersökaren att 
erhålla en korrekt mätning av det som avses att undersökas. Säkra och 
tillförlitliga uppgifter krävs för att kunna göra korrekta  och allmängiltiga 
slutsatser om det undersökta fenomenet. Val av mätmetod är därför av 
största betydelse för att försäkra sig om att den metod som används är 
korrekt i den meningen att den mäter det den avser att mäta. Detta benämns 
validitet och torde vara det viktigaste kravet på ett mätinstrument då det vid 
låg validitet inte spelar någon roll huruvida mätningen i övrigt är väl 
genomförd eller inte då den ändå inte mäter det fenomen som undersökaren 
har avsett.42 
 
Ett annat centralt begrepp vad gäller tillförlitligheten i en undersökning är 
reliabilitet,  det vill säga att undersökningen kan utföras av en annan 
undersökare och att denne då uppnår samma, eller åtminstone ett likvärdigt, 
resultat. För att hög reliabilitet skall föreligga krävs därför att 
mätinstrumentet i så liten omfattning som möjligt påverkas av 
slumpfaktorer.43  
 
Vid en enkätundersökning måste undersökaren i förväg veta vad denne vill 
ha svar på. Har undersökaren inte denna bild klar för sig redan från den 
empiriska undersökningens börjar riskeras att viktiga aspekter förbises. 
Genom de valda avgränsningarna och enkätens genomtänkta utformning 
erhöll vi önskade och korrekta mätningar i den meningen att vi fick svar på 
det vi önskade undersöka. Utformningen av enkäten skedde, som tidigare 
nämnts, i samråd med kunniga personer och testades därefter på 

                                                           
42 Lekvall,  P. & Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut, s 211 
43 Ibid., s 213 
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representanter från både näringsliv och regleringsorgan. Således hävdar vi 
att undersökningen har en hög grad av validitet. 
 
De mätningar som ligger till grund för vår undersökning anser vi vara 
utförda på ett korrekt sätt, vilket medför att en hög grad av reliabilitet 
föreligger. Givetvis är det omöjligt för en undersökare att styra de 
slumpfaktorer som alltid spelar in vid en undersökning. I vårt fall skulle 
sådana slumpfaktorer kunna utgöras av det bortfall som av olika 
anledningar förekommit i undersökningen. Respondenter med viktiga 
synpunkter kan ha fallit bort på grund av omständigheter utanför vår 
kontroll, exempelvis sjukdom och tjänstledighet. Vi anser emellertid att det 
sätt undersökningen genomfördes på bör ha minimerat dessa 
slumpfaktorers påverkan. 
 
 

2.5.2 KRITIK MOT DEN VALDA UNDERSÖKNINGSMETODEN 
Vi har valt att genomföra undersökningen som en e-postundersökning. 
Enkätundersökning som metod är kostnadseffektiv och framför allt enkel 
att genomföra. Den är därför synnerligen lämpad för undersökningar där 
det krävs ett större urval.44 Fördelen med att distribuera enkäten via e-post 
menar vi ligger i att distribution och uppföljning kan ske direkt och utan det 
dröjsmål vanlig postgång medför. Det blir dessutom enkelt för 
respondenterna att besvara enkäten och returnera den till oss. 
 
En nackdel med enkät som undersökningsmetod är att bortfallet tenderar att 
bli relativt stort. Undersökaren har inte alltid möjlighet att veta vem som 
har fyllt i enkäten eller hur mycket tid respondenten ägnat åt den.45 En 
nackdel, enligt vår mening, med vår valda undersökningsmetod är att 
företag sannolikt erhåller diverse förfrågningar via e-post och att vår enkät 
därför riskerades att sorteras bort utan närmare granskning. För att undvika 
detta har vi adresserat enkäten direkt till de respondenter som vi anser 
relevanta för undersökningen. Dessa adresser erhöll vi genom respektive 
bolags hemsida. I de fall relevanta adresser ej fanns att tillgå på hemsidan 
kontaktade vi företagen per telefon för att erhålla adress till rätt person. På 
så sätt vet vi både vem som har fyllt i enkäten och minskar dessutom risken 
                                                           
44 Lekvall, P. & Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut, s 183 
45 Ibid., s 184 
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att enkäten sorteras bort utan vidare granskning. Enligt vår mening 
överväger således fördelarna med en enkätundersökning via e-post dess 
nackdelar. 
 
 

2.5.3 GENERALISERBARHET 
Beroende på hur och under vilka förhållanden en studie har utförts kan 
resultatet av studien anses mer eller mindre generaliserbart, det vill säga att 
de påvisade resultaten kan anses gälla även för populationsenheter som ej 
ingått i urvalet. Giltigheten av sådana slutsatser beror bland annat på vilka 
enheter i populationen som blivit undersökta men även hur eventuellt 
bortfall har förebyggts och hanterats.46 
 
Hur undersökningens avgränsning kan ha påverkat de svar vi erhållit av 
undersökningen är svårt att uttala sig om. Det skulle kunna tänkas att ett 
genomsnittligt IT-bolag av olika skäl skiljer sig ifrån exempelvis ett 
genomsnittligt industribolag. IT-branschen kan fortfarande anses som en 
relativt ung bransch jämfört med de mer traditionella industriföretagen, 
vilket skulle kunna yttra sig i att IT-bolagen ännu inte uppnått samma 
genomsnittliga storlek och lönsamhet i verksamheten. 
 
För att försäkra oss om huruvida det kan föreligga liknande 
storleksrelaterade skillnader eller inte, delade vi in de bolag som medverkat 
i undersökningen i två olika klasser. Klasstillhörigheten bestämdes av 
respektive bolags årsomsättning, där gränsen sattes till 1 miljard SEK. 21 
bolag placerades i den lägre klassen och följaktligen 6 stycken i den högre. 
Därefter valde vi ut tre nyckelfrågor ur enkäten som vi bedömde skulle 
reflektera respektive bolags syn på optioner och redovisning av detsamma. 
Slutligen genomfördes ett så kallat chitvå-test47 för att avgöra om det 
föreligger några skillnader mellan de olika storleksklasserna. Testet 
resulterade i att det inte föreligger några skillnader mellan små och stora 
bolag varför vi anser att en generalisering även på denna grund bör vara 
möjlig. 
 

                                                           
46 Japec, L., et al., Minska bortfallet, s 28f 
47 Se bilags 2 
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Vidare har respondenterna tillfrågats i egenskap av deras position som 
ekonomichef och inte som företrädare specifikt för IT-branschen. Enkäten 
är därför inte heller specifikt utformad för just de företag som tillfrågats i 
undersökningen utan kan appliceras på vilket svenskt börsnoterat företag 
som helst. Även om det skulle föreligga skillnader mellan olika branscher 
så påverkar inte detta vare sig optionsprogram som fenomen eller 
redovisningen av detsamma. Eftersom vi inte ser att det skulle kunna 
föreligga branschspecifika skillnader vad gäller redovisningen av 
optionsprogram bör en generalisering av det uppnådda resultatet därför 
vara möjlig. 
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3 OPTIONER 
 
I följande kapitel beskriver vi de olika aktierelaterade optionsprogrammen 
som nyttjas i det svenska näringslivet. Optionsprogrammens beskattning 
behandlas något kortfattat efter denna framställning. Avslutningsvis 
kommer vi att behandla de olika värderingsmodeller som används för att 
bestämma optionernas värde. 
 
 

3.1 BAKGRUND 
Många företag ser personalen som sin viktigaste tillgång. För att kunna 
rekrytera samt behålla kvalificerad och kompetent personal väljer allt fler 
företag att erbjuda sina anställda någon typ av incitamentsprogram. Idag 
går utvecklingen mot att optionsprogram är den typ av incitamentsprogram 
som används mest frekvent.48 
 
En option är ett instrument som berättigar innehavaren att köpa eller sälja 
en underliggande tillgång någon gång i framtiden till ett i förväg bestämt 
pris. Oftast brukar det utgå en avgift för att erhålla denna rättighet, en så 
kallade optionspremie. Innehavaren av optionen har alltså rättigheten att 
köpa eller sälja den underliggande tillgången, dock har denne ingen 
skyldighet att göra detta. Detta innebär att vinsten innehavaren kan göra på 
sitt optionsinnehav kan bli ansenlig, samtidigt som förlusten maximalt kan 
uppgå till den optionspremie som erlagts.49  
 
Det görs en distinktion mellan två olika sorter av optioner, nämligen 
europeiska optioner och amerikanska optioner. De europeiska optionerna 
har det attributet att innehavaren enbart kan lösa in optionen på en i förväg 
bestämd dag. Innehavaren kan med andra ord inte lösa in optionen vare sig 
före eller efter denna tidpunkt. En amerikansk option däremot ger 
innehavaren rätt att lösa in optionen fram till och med en i förväg bestämd 
dag. Optionen kan därmed lösas in redan dagen efter utställandet även om 
det finns en återstående löptid på 1 år.50 
                                                           
48 Andersson, L. & Bratteberg, J., Incitamentprogram, s 13 
49 Fredriksen, Ö., Värdering av företag, s 95 
50 Brealey, R. & Meyers, S., Principles of corporate finance, s 586f 
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Figur 3.1 Grafisk beskrivning av en köpoptions värdutveckling. 

 
Ovanstående figur visar hur värdet på en köpoption utvecklas när värdet på 
den underliggande tillgången förändras. Detta innebär att om värdet på den 
underliggande tillgången vid lösentidpunkten överstiger optionens 
lösenpris, det vill säga om optionen är in-the-money, kan innehavaren av 
optionen erhålla en direkt vinst. Anledningen till detta är att innehavaren då 
kan köpa tillgången till ett pris som understiger marknadspriset. Denne kan 
därefter sälja tillgången och på så sätt göra en vinst, vilken uppgår till 
mellanskillnaden av lösenpriset och marknadspriset. Den eventuella vinst 
som innehavaren gör motsvaras naturligtvis av en lika stor förlust för 
utställaren, om ingen hänsyn tas till eventuell optionspremie. 
 
 

3.2 TECKNINGSOPTIONER 
En teckningsoption ger en innehavare rätt att vid en i förväg bestämd 
tidpunkt till ett i förväg bestämt pris förvärva aktier i det bolag som ställt ut 
optionen.51 Enligt Aktiebolagslagen kan teckningsoptioner endast emitteras 
tillsammans med ett skuldebrev52. En vanlig benämning på denna 
kombination av värdepapper är optionslån. Skuldebrevet kan direkt efter 
emissionen avskiljas från teckningsoptionen varvid två skilda värdepapper 
uppstår. Denna direkta avskiljbarhet i kombination med att 
                                                           
51 Andersson, L. & Bratteberg, J., Incitamentprogram, s 16f 
52 Aktiebolagslagen (1975:1385) 5 kap. 1 §   
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aktiebolagslagen inte föreskriver hur lågt det nominella beloppet på 
skuldebrevet kan åsättas gör att skuldebrevet i de flesta fall enbart upprättas 
som en ren teknikalitet.53 
 
Optionen avser inte redan emitterade aktier, utan väljer innehavaren att 
nyttja optionen innebär detta att bolaget måste emittera nya aktier. Detta 
gör att beslut om att ställa ut teckningsoptioner måste fattas av aktieägarna 
på en bolagsstämma. För att erhålla en teckningsoption måste normalt sett 
en optionspremie erläggas.54 
 
Ett vanligt förekommande förfarande vid utställande av teckningsoptioner 
till de anställda är den så kallade dotterbolagslösningen. Enligt denna 
metod ingår ett optionslån, det vill säga ett skuldebrev med tillhörande 
avskiljbara teckningsoptioner. Det emitterande bolaget måste vidare ha ett 
dotterbolag för att denna metod skall kunna appliceras.55 Anledningen till 
detta är, enligt vår mening, att det emitterande bolaget måste ha 
bestämmande inflytande vilket inte är fallet vid exempelvis intressebolag. 
Råder inte detta bestämmande inflytande finns det risk för att denna 
process inte löper planenligt. 
 
I nedanstående figur framgår att det första steget utgörs av att det 
emitterande bolaget ställer ut ett optionslån till sitt dotterbolag, vilket i sin 
tur erlägger emissionslikviden till moderbolaget. Därefter avskiljer 
dotterbolaget skuldebrevet från teckningsoptionerna enligt 
emissionsvillkoren som upprättades i samband med att beslutet om 
teckningsoptionernas utställande togs. Moderbolaget återbetalar 
lånebeloppet till dotterbolaget efter skuldebrevets avskiljande, vilket gör att 
skuldebrevet upphör att verka, däremot överlåter dotterbolaget 
teckningsoptionerna till de anställda. I samband med överlåtandet betalar 
de anställda optionspremien till dotterbolaget, vilken motsvarar vad 
dotterbolaget har betalat till moderbolaget. Dotterbolagets roll innefattar 
således enbart att avskilja teckningsoptionerna från skuldebrevet, för att de 
anställda skall slippa detta förfarande.56 

                                                           
53 Andersson, L. & Bratteberg, J., Incitamentprogram, s 16f 
54 www.industrifonden.se/rad/attbelona.html, 2002-03-27 
55 Andersson, L. & Bratteberg, J., Incitamentprogram, s 18f 
56 Ibid.,  s 18ff 
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Figur 3.2 Schematisk beskrivning av dotterbolagslösningen. Egen bearbetning av  
Andersson, L & Bratteberg, J. 

 
Efter en viss förutbestämd tid kan sedan de anställda välja att nyttja sina 
optioner. Väljer de att göra detta får de erlägga den bestämda 
teckningskursen för de nyemitterade aktierna till moderbolaget. 
Moderbolaget genomför då en nyemission och överlämnar efter aktiernas 
registrering dessa till de anställda.57  
 
 

3.3 SYNTETISKA OPTIONER 
Användandet av syntetiska optioner blev vanligt förekommande i början av 
1990-talet. Dock är de inte lika vanliga i dagsläget beroende på att det har 
förts en relativt hård debatt kring orimligheten i de ersättningar 
befattningshavare kunde erhålla genom dessa optioner.58 En syntetisk 
option kan sägas vara en konstgjord option. Anledningen till att den skulle 
kunna beskrivas på ett sådant sätt är att optionen inte leder fram till ett 
förvärv av en underliggande aktie. Istället ger den innehavaren rätt att vid 
en framtida bestämd tidpunkt erhålla en kontant slutreglering, vilket även 
                                                           
57 Andersson, L. & Bratteberg, J., Incitamentprogram, s 20f 
58 Ibid., s 55f 

 
 
 

M 
O 
D 
E 
R 
B 
O 
L 
A 
G 

 

D 
O 
T 
T 
E 
R 
B 
O 
L 
A 
G 

1. Option + Sk.brev

2. Betalning 

3. Optionsrätt 

4. Betalning 

 
 
 

A 
N 
S 
T 
Ä 
L 
L 
D 
A 
 

 

5. Aktier 

6. Teckningslikvid 

7. Försäljning av  
aktier 



Optioner 
 

30 

synliggörs i modellen nedan. Den kontanta slutregleringen betalas ut om 
marknadspriset på den underliggande aktien överstiger den i optionsavtalet 
bestämda slutkursen.59 

Figur 3.3 Schematisk beskrivning av syntetiska optioner. Egen bearbetning av 
Andersson, L & Bratteberg, J. 

 
Själva utfärdandet av syntetiska optioner finns inte reglerat inom några 
civilrättsliga bestämmelser. Således finns det inte några begränsningar för 
vem som kan utfärda dessa optioner samt hur själva avtalet parterna 
emellan skall vara utformat. Detta gör att syntetiska optioner kan ses som 
en attraktiv lösning även för små aktiebolag. Det brukar framhållas tre 
positiva faktorer vad det gäller syntetiska optioner, nämligen:60 
 

 möjligheten till lågbeskattad reavinst (detta eftersom de syntetiska 
optionerna brukar utformas så att det blir tal om kapitalbeskattning) 

 exit är inbyggt i optionsavtalet (kontant slutreglering) 
 ingen utspädning för de befintliga aktieägarna 

 
I april 1995 utkom Redovisningsrådets akutgrupp med ett uttalande 
angående redovisning av syntetiska optioner, vilket gör dessa, tillsammans 
med konvertibla skuldebrev, till de enda optionstyperna som är konkret 
reglerade av Redovisningsrådet. Uttalandet innebär i korthet att optionen 
normalt skall redovisas som en skuld i balansräkningen. Om det föreligger 
ett förmånsvärde skall detta värde påverka resultatet och redovisas som en 

                                                           
59 www.industrifonden.se/rad/attbelona.html, 2002-03-27 
60 Andersson, L. & Bratteberg, J., Incitamentprogram, s 55f 
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personalkostnad, vilket medför att företaget även kommer att bli tvunget att 
redovisa sociala avgifter. Vidare skall en löpande värdering företas av 
optionen allt eftersom värdet på denna förändras.61 
 
 

3.4 KÖPOPTIONER 
Köpoptionen är den vanligaste typen, vad gäller de optionerna som handlas 
på börsen, av aktierelaterade optioner och kan sägas vara grunden för 
övriga typer av aktierelaterade program. Särskilt i mindre företag är 
köpoptioner vanligt förekommande i samband med att majoritetsägare 
söker attrahera personer med nyckelkompetenser. Optionen ger 
innehavaren en rättighet, men ingen skyldighet, att förvärva aktier i ett visst 
aktiebolag vid en viss tidpunkt och till ett förutbestämt pris.62 Utfärdandet 
av köpoptioner regleras inte civilrättsligt till sin form utan det är upp till de 
båda parterna att utforma optionsavtalet.63 

Figur 3.4 Schematisk beskrivning av en köpoption från huvudägare. Egen bearbetning 
av Andersson, L & Bratteberg, J. 

 
Köpoptioner utfärdas vanligtvis av en aktieägare som låter sitt eget 
aktieinnehav stå som säkerhet för att optionsinnehavaren skall kunna 
förvärva de avtalade aktierna. Figuren ovan illustrerar en situation där 
aktieägaren utfärdar en köpoption som överlämnas till den anställde 
                                                           
61 FARs Samlingsvolym 2002, Redovisning av syntetiska optioner, s 952ff 
62 www.industrifonden.se/rad/attbelona.html, 2002-03-27 
63 Andersson, L. & Bratteberg, J., Incitamentprogram, s 73f 

 
 

UTFÄRDARE 
 

HUVUDÄGARE 

 
AKTIEBOLAG 

 

 
 
 
 
 
 

INNEHAVARE 
 

ANSTÄLLDA 

     1. Köpoptioner 

2. Optionspremie 

   3. Försäljning 

100 %



Optioner 
 

32 

samtidigt som denna erlägger en optionspremie till aktieägaren. Vill sedan 
optionsinnehavaren nyttja sin option är aktieägaren tvungen att låta 
innehavaren köpa dennes aktier till det i förväg bestämda priset. Äger inte 
företaget tillräckligt med aktier för att kunna ställa ut köpoptioner till en 
anställd förekommer det att företaget innan utställande av optionen köper 
tillbaka sina egna aktier på börsen. Anledningen till detta förfarandet är att 
företaget vill skydda sig mot en stor finansiell utgift, vilket det kan bli 
frågan om vid en rejäl kursstegring.64  
 
 

3.5 PERSONALOPTIONER 
Som en följd av rättsfallen, RÅ 1994 not 41 och RÅ 1994 not 733 vilka 
behandlade optioner med förfoganderättsinskränkningar, infördes den 1 juli 
1998 begreppet personaloptioner. Det finns en viktig skillnad mellan just 
personaloptioner och andra typer av optioner, nämligen att en 
personaloption enligt en skattemässig bedömning inte är ett värdepapper. 
Istället rör det sig om en rättighet att någon gång i framtiden få förvärva ett 
värdepapper. Det framgår inte i lagtexten vad som skall anses vara ett 
värdepapper eller en personaloption, utan det måste göras en bedömning 
utifrån optionsavtalet. Vid bedömningen läggs vikt vid olika typer av 
förfoganderättsinskränkningar, såsom förbud mot överlåtelse av optionen 
eller att optionen är knuten direkt till anställningen på något sätt.65  
 
Utifrån lagen kan alltså alla typer av aktierelaterade optioner bli bedömda 
som personaloptioner under förutsättning att vissa inskränkningar finns 
inskrivna i optionsvillkoren. Villkor som är utmärkande för 
personaloptioner är bland annat:66 
 

 riktar sig enbart till anställda inom ett företag eller en företagsgrupp 
 den anställde har en rätt att i framtiden förvärva aktier till ett i förväg 

bestämt pris 
 vanligen betalar den anställde ingenting för optionen 
 optionens löptid är oftast lång, 5 – 10 år 
 optionen förfaller vanligen då den anställde själv säger upp sig 

                                                           
64 Andersson, L. & Bratteberg, J., Incitamentprogram, s 73ff 
65 Tivéus, U., Optioner – reavinst eller lön?, s 35 
66 Andersson, L. & Bratteberg, J., Incitamentprogram, s 93ff 
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3.6 KONVERTIBLA SKULDEBREV 
Ett konvertibelt skuldebrev, även kallad konvertibel, är ett löpande 
skuldebrev som löper med fast ränta. Som namnet antyder kan skuldebrevet 
konverteras till aktier i det utställande bolaget under en viss given 
tidsperiod och till ett förutbestämt pris.67 Konverteringsrätten är för övrigt 
oskiljbar från själva skuldebrevet.68 
 
Att emittera konvertibla skuldebrev kan vara ett alternativ för företag som 
är i behov av ett större rörelsekapital, exempelvis nystartade företag.69 Det 
krävs dock att aktieägarna vid en bolagsstämma beslutar att konvertibler 
skall utfärdas. Själva utförandet regleras i kapitel 5 i Aktiebolagslagen och 
där föreskrivs bland annat att emissionens totala belopp, skuldebrevens 
nominella belopp, emissionskurs, räntesats och villkoren för 
konverteringen skall framgå av emissionsbeslutet.70 
 
 

3.7 BESKATTNING AV OPTIONSPROGRAM 
I de allra flesta fall utformas optionsprogram så att de betraktas som ett 
värdepapper. Detta leder till att optionsprogrammen i normalfallet följer de 
regler som gäller för värdepapper. För den anställde kommer beskattningen 
att ske i två olika led. Vid förvärvstidpunkten kan det eventuellt bli tal om 
beskattning av tjänst. Denna situation uppstår om den optionspremie som 
den anställde betalar understiger det aktuella marknadsvärdet för optionen. 
Den anställde får således beskatta denna förmån precis som sin övriga lön. 
Vi avyttringstillfället kan det sedan bli tal om beskattning av kapital i form 
av reavinst eller reaförlust, vilket blir fallet om aktiekursen vid 
avyttringstillfället skiljer sig från den lösenkurs som finns inskriven i 
optionsavtalet.71  
 
Om den optionspremie som den anställde erlägger vid förvärvstidpunkten 
understiger det rådande marknadsvärdet ses detta som en ren löneförmån. 

                                                           
67 KPMG Consulting, Finanshandboken, s 108 
68 Andersson, L. & Bratteberg, J., Incitamentprogram, s 129 
69 Ibid., s 129f 
70 Aktiebolagslagen (1975:1385) kap. 5 
71 Andersson, L. & Bratteberg, J., Incitamentprogram, s 28f 
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Denna löneförmån leder till att företaget blir tvunget att betala sociala 
avgifter.72  
 
I vissa fall ses optionsprogrammet inte som ett värdepapper, detta är fallet 
när det gäller personaloptioner. När det inte är frågan om ett värdepapper 
ser beskattningen annorlunda ut. Det sker då ingen lönebeskattning vid 
förvärvstidpunkten, utan detta sker vid utnyttjandetidpunkten eller 
överlåtelsetidpunkten.73 Motivet bakom denna speciella reglering är att den 
anställde skall få betalningsförmåga, i enligt med kontantprincipen, vid 
själva tidpunkten för beskattningen.74 
 

3.8 SAMMANFATTNING AV OPTIONSTYPERNA 
 

 Konvertibler Personal-
optioner 

Köp- 
optioner 

Tecknings- 
optioner 

Syntetiska 
Optioner 
 

Kan överlåtas Ja Nej Ja Ja Ja 

Knuten till anställningen Nej  Ja Nej Nej Nej 

Lösningsrätt mm Ja Ja Ja Ja Ja 

Insats- eller kreditrisk Ja Ej krav Ja Ja Ja 

Utspädning av aktie Ja Ja Nej Ja Nej 

Anstränger likviditeten Nej Nej Nej Nej Ja 

Omfattande reglering i lag Ja Ja Nej Ja Nej 

Utdelning under löptid Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  

Ränta under löptiden Ja Nej Nej Nej  Nej 

Rösträtt mm under löptid Nej  Nej Nej  Nej  Nej 

Kapitaltillskott Ja  Ja Nej Ja Nej 

Emissionslikvid aktier Nej Ja Nej  Ja Nej 

Kapitalskatt Ja Nej Ja Ja Ja 

Inkomstskatt Nej  Ja Nej Nej Nej 
Tabell 3.1 Sammanfattning av optionstyperna. Egen bearbetning av 

www.industrifonden.se/rad/attbelona.html, 2002-03-27 

                                                           
72 Andersson, L. & Bratteberg, J., Incitamentprogram, s 35 
73 Ibid., s 109 
74 Ibid., s 93 
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3.9 OPTIONSVÄRDERING 
För att det överhuvudtaget skall vara möjligt att behandla optioners 
förmånsvärden som en kostnad krävs det att optionens värde går att 
bestämma. Detta är något som kan vara mycket problematiskt eftersom det 
är många faktorer som påverkar värdet. Det optimala är om det finns ett 
observerbart marknadsvärde på optionen. Finns ett sådant värde råder det 
ingen som helst tvivel om vilket värde som bör tas upp som en eventuell 
kostnad i redovisningen. Vid avsaknad av detta observerbara värde måste 
den eventuella kostnaden istället räknas fram, vilket kan ske med hjälp av 
en optionsvärderingsmodell. 
 
Det finns flera olika metoder för att beräkna en options värde. Vi kommer  
kortfattat redogöra för den binominala metoden samt den riskneutrala 
metoden. Därefter kommer vi att mer ingående behandla Black & Scholes, 
då det är denna metod som är den vanligast förekommande.75 Gemensamt 
för dessa metoder är att de försöker skapa en fiktiv investering som 
motsvarar optionens framtida kassaflöde, en så kallad replikerande 
investering. För att göra detta kombineras en försäljning eller köp av en 
aktiepost med belåning eller upptagande av lån till riskfri ränta.76 
 
 

3.9.1 BINOMINALA METODEN 
Den binominala metoden förutsätter att det endast finns två 
utvecklingsmöjligheter för en aktie under en viss period, ett positivt 
alternativ och ett negativt. Detta antagande är acceptabelt så länge det rör 
sig om en kort tidsperiod. Anledningen till detta är att vid längre 
tidsperioder kan små förändringar inte ackumuleras utan att värdet blir 
missvisande. Det är visserligen möjligt att dela upp längre perioder i små 
korta perioder, men till slut uppstår en situation då det blir alldeles för 
många uträkningar som måste göras.77 
 
Metoden som vid första anblicken verkar enkel och bra blir, med 
utgångspunkt i ovanstående, snabbt komplicerad. Anledningen till detta är 
                                                           
75 För exemplifiering av de olika värderingsmetoderna se appendix 
76 Brealey, R. & Myers, S., Principles of Corporate Finance, s 602 
77 Ibid., s 606 
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att det i praktiken förkommer en mängd olika möjliga utfall som det måste 
tas hänsyn till. Vidare förekommer inget konstant värde på aktien, utan 
detta förändras kontinuerligt.78 
 
 

3.9.2  RISKNEUTRALA METODEN 
Denna metod är ett alternativ till den binominala metoden och genererar 
samma optionspris. Utgångspunkten för den riskneutrala metoden är att alla 
investerare har samma inställning till risk. Utifrån detta antagande går det 
sedan att beräkna optionens framtida förväntade värde. Med hjälp av detta 
värde kan sedan ett nuvärde räknas ut genom att diskontera det förväntade 
värdet med den riskfria räntan.79 
 
Tanken bakom denna metod är att ett framräknat pris på en option måste 
vara exakt lika med marknadsvärdet. För om inte dessa är exakt lika skulle 
investerare kunna skapa sig en penningmaskin. Nya investerare skulle 
snabbt försöka ta detta tillfälle att köpa eller sälja aktier i akt, vilket gör att 
optionens framräknade värde nästan omedelbart skulle överensstämma med 
marknadspriset. Således spelar det ingen roll hur stor grad av 
riskbenägenhet olika investerare har, optionens pris måste vara lika med 
marknadspriset.80 
 
 

3.9.3 BLACK & SCHOLES 
Black & Scholes modell, vilken lanserades 1972, är den värderingsmodell 
som blivit den allmänt accepterade optionsvärderingsmodellen.81 Modellen 
bygger på samma grundprincip som den binominala modellen, nämligen att 
skapa en replikerande portfölj med hjälp av aktier och lån. Skillnaden 
mellan dessa modeller är att Black & Scholes förmår på ett enkelt sätt 
räkna ut optionens värde även då det finns oändligt många variationer i den 
underliggande tillgångens värde. Rent praktiskt skulle det naturligtvis vara 
omöjligt att ändra sin portfölj så fort värdet på den underliggande 

                                                           
78 Fredriksen, Ö., Värdering av företag, s 100 
79 Brealey, R. & Myers, S., Principles of Corporate Finance, s 603f 
80 Ibid., s 603f 
81 Fredriksen, Ö., Värdering av företag, s 99 
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tillgången förändras. Trots detta har det visat sig att denna modell fungerar 
mycket bra vid alla typer av optionsvärdering.82  
 
Det finns ett antal variabler som det måste tas hänsyn till när en 
optionsvärdering med Black & Scholes skall ske. Dessa kommer att 
presenteras nedan:83 
 

 Den underliggande aktiens marknadsvärde 
 Aktiens lösenpris enligt optionsavtalet 
 Optionens återstående löptid 
 Den underliggande aktiens volatilitet 
 Den alternativa räntan 
 Framtida utdelningar 

 
 

3.9.3.1 DEN UNDERLIGGANDE AKTIENS MARKNADSVÄRDE 

För att en värdering av optionen skall vara möjlig måste ett värde på den 
underliggande tillgången bestämmas. Detta är inget problem med en aktie 
som handlas på börsen, då marknaden redan gjort denna bedömning. Priset 
på aktien påverkar optionens värde utifrån skillnaden mellan 
marknadspriset och det framtida lösenpriset. Är lösenpriset lågt jämfört 
med aktiens marknadsvärde är detta positivt för en köpoption, medan det är 
negativt för en säljoption.  
 
 

3.9.3.2 ÅTERSTÅENDE LÖPTID 

Black & Scholes tar även hänsyn till optionens återstående löptid, vilket 
även brukar benämnas optionens tidsvärde. Optionsvärdet påverkas 
väsentligt av detta tidsvärde genom att en aktie under en längre tidsperiod 
har större möjlighet att utvecklas positivt. Således kommer en option vars 
återstående löptid är längre än en annan options att åsättas ett högre värdet.  
 
 

                                                           
82 Brealey, R. & Myers, S., Principles of Corporate Finance, s 606f 
83 Andersson, L. & Bratteberg, J., Incitamentprogram, s 158ff 
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3.9.3.3 VOLATILITET 

Volatiliteten är ett mått, vilket mäts utifrån aktiens standardavvikelse under 
en viss tidsperiod, på svängningarna i den underliggande aktien. Ju högre 
kursrörlighet aktien har desto högre blir volatiliteten. När det gäller 
noterade bolag brukar volatiliteten beräknas från historiska data för att 
försöka förutspå framtida svängningar. De onoterade bolagen kan inte 
tillskrivas ett volatilitetsvärde då deras aktier inte är föremål för någon 
handel. 
 
Optionens värde ökar om den underliggande aktien har en hög volatilitet. 
Detta beror på att en sådan aktie har större möjlighet att åstadkomma en 
hög vinst för optionsinnehavaren. 
 
 

3.9.3.4 ALTERNATIV RÄNTA 

Köp av en option, istället för att köpa aktien direkt, kan ses som ett sätt att 
skjuta upp betalningen. Den alternativa räntan påverkar därför optionens 
värde genom att den uppskjutna betalningen kan placeras i riskfria 
räntebärande värdepapper tills optionen faller ut. Ju högre den riskfria 
räntan är desto högre värde åsätts därmed optionen. 
 
 

3.9.3.5 UTDELNING 

Utdelningar som sker under optionens löptid minskar optionens värde. 
Anledningen till detta är att en utdelning medför att den underliggande 
aktien minskar i värde. Vid beräkning av optionens värde får det uppskattas 
hur stor en eventuell utdelning kommer att bli. 
 
 

3.9.4 BLACK & SCHOLES – FORMELN 

Nedan visas grundmodellen för Black & Scholes optionsvärderingsformel. 
Den visar värdering av en europeisk köpoption utan hänsyn tagen till 
lämnad utdelning under optionens löptid:84 
                                                           
84 Black, F. & Scholes, M., The pricing of options and corporate liabilities, s 643f 
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C = köpoption 
N(d) = den kumulativa normalfördelningsfunktionen för variabel d 
P = den underliggande aktiens nuvarande marknadsvärde 
PV(EX) = nuvärdet av optionens lösenpris 
σ = aktiens standardavvikelse, volatiliteten 
t = optionens återstående löptid uttryckt på årsbasis  
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4 REGLERING KONTRA 
MARKNADSLÖSNING  

 
I följande kapitel avser vi att redogöra för de olika synsätten som råder 
inom regleringen av redovisningsstandards. Kapitlet inleds med en 
kortfattad diskussion om den politiska interveneringens inverkan på 
redovisningen. Avslutningsvis behandlas de dominerande reglerings-
synsätten samt standards inverkan på redovisningsregleringen.  
  
 

4.1 POLITISK REGLERING 
Redovisarens roll som initiativtagare till redovisningsstandards är passé, 
vilken istället har ersatts av diverse professionella redovisningsorgan. Trots 
detta har andra aktörer kommit att influera utformningen och utvecklandet 
av redovisningsstandards. Frågor kring redovisningsstandards har kommit 
att bli alltmer internationella och politiskt styrda vilket har gett olika 
intressegrupper ett större inflytande. Utvecklandet av redovisnings-
standards har således resulterat i en internationaliseringsprocess där IASB 
är en av de största opinionsbildande aktörerna.85 
 
Redovisningsfrågor och standards är i allmänhet politiskt instabila i den 
meningen att behovet av nya standards ofta uppdagas i samband med olika 
problem då det råder oenighet mellan olika intressenters åsikter. När det 
inte föreligger någon konsensus grupper emellan resulterar detta vanligtvis 
i att respektive grupps företrädare bedriver någon form av lobbyverksamhet 
i syfte att påverka beslutsfattaren till sin egen favör.86  
 
Den intensiva lobbyverksamheten kring hur den politiska regleringen inom 
redovisningen skall se ut samt hur standards skall utformas har ofta legat 
till grund för en debatt där kompromisser inte alltför sällan blivit en 
nödvändighet. Dessa kompromisser, oftast gjorda av inflytelserika 
redovisningsorgan som FASB, får inte medföra att den föreslagna 
standarden förlorar dess implikation. Fastän beslutet om en ny reglering bör 
åvila redovisningsorganet avseende dess redovisningstekniska beskaffenhet 
                                                           
85 Mathews, M. & Perera, M., Accounting Theory & Development, s 115 
86 Ibid., s 117 
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bör organet även vara införstått med de eventuella ekonomiska och sociala 
konsekvenserna förslaget kan medföra.87  
 
 

4.2 REGLERINGSSYNSÄTT 
Behovet av redovisningsstandards är en mycket kontroversiell fråga. Det 
finns framförallt två olika typer av synsätt, vilka är varandras motsatser, för 
hur rapporteringen av information skall vara beskaffad. Dessa är fri 
marknad och regleringssynsättet, vilket i sin tur kan indelas i reglering av 
den  privata sektorn och den offentliga sektorn.88 Vilket av dessa synsätt 
som bör användas har undersökts av olika forskare. Vissa forskare hävdar 
att behovet av en ny reglering inte är nödvändig då marknaden själv bäst 
reglerar detta, det vill säga att marknaden kan tillgodose de intressenter 
som använder den ekonomiska informationen. Andra forskare anser det 
motsatta och förordar istället en stram reglering.89 
 
 

4.2.1 FRI MARKNAD – MARKNADSLÖSNINGEN  
Enligt det fria marknadssynsättet ses redovisningen som vilken vara eller 
tjänst som helst. Därmed krävs ingen reglering av vilken information som 
företagen skall tillhandahålla. Utbudet av redovisningsinformation och 
efterfrågan på densamma styrs istället av de aktörer som agerar på 
marknaden. Analytiker, aktieägare, kreditgivare och övriga intressenter 
avgör själva vilken information de är i behov av för att erhålla ett relevant 
och tillräckligt beslutsunderlag. På motsvarande sätt avgör företagen vilken 
information som skall ges ut och till vem. Förutsatt en fungerande marknad 
kommer därför en optimal mängd redovisningsinformation förmedlas från 
företagen till dess intressenter. Den fria marknaden är således den bästa 
mekanismen för att bestämma vilken information som skall ges ut och i 
vilken mängd.90 Då det handlas med både aktier och information på 
aktiemarknaden blir den standardiserade redovisningsinformationen 
överflödig eftersom alla aktörer i regel kan ingå privata kontrakt på 
marknaden.91 

                                                           
87 Mathews, M. & Perera, M., Accounting Theory & Development, s 117 
88 Riahi-Belkaoui, A., Accounting theory, s 81 
89 Mathews, M. & Perera, M., Accounting Theory & Development, s 118 
90 Ibid., s 118 
91 Elling, J., Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, s 65 
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Inom marknadslösningen återfinns agentteorin, vilken möjliggör att 
redovisningsinformationen kan offentliggöras utan någon statlig 
intervenering. Enligt denna teori är företagsledningen agenten som skall 
verka för ägarnas, det vill säga principalens, intressen. Agenten skall söka 
största möjliga måluppfyllelse i syfte att tillgodose principalens 
informationsbehov. Då företagsledningen har mer information om 
företagets interna processer och räkenskaper uppstår det 
informationsasymmetri. Med detta menas att företagsledningen har ett 
informationsövertag i förhållande till principalen vilket kan skapa 
incitament för ledningen att agera utifrån egenintresse som kan strida mot 
principalens mål. Detta dolda beteende från företagsledningens sida, så 
kallad moral hazard, kan dock motverkas från principalens sida genom att 
tillsätta externa revisorer som har till uppgift att kontrollera 
företagsledningens förehavanden. Denna möjliga åtgärd bör minska 
företagsledningens incitament att handla till sin egen favör och istället 
tillgodose alla intressenter med adekvat och tillräcklig redovisnings-
information.92 
 
Den hårdaste kritiken riktad mot detta synsätt torde ligga i oförmågan att 
tolka och komma tillrätta med olika typer av marknadsimperfektioner, 
såsom att företagsledningar innehar en monopolistisk kontroll över 
information, bristen på objektivitet avseende företagsledningens val av 
redovisningsmetoder och förekomsten av naiva investerare. Med naiva 
investerare förstås att de inte kan tyda och fatta beslut utifrån den 
ekonomiska informationen på ett korrekt sätt. Ytterligare ett argument mot 
detta synsätt åskådliggörs då informationsasymmetrin blir alltför stor 
mellan olika marknadsaktörer vilket får till följd att både transaktions-
kostnaderna  och aktieägarnas avkastningskrav ökar.93  
 
 

4.2.2 REGLERING 
Det fria marknadssynsättets motsats är reglering. Detta synsätt betonar 
vikten av att redovisningsinformationen skall följa de rekommendationer, 
regler och lagstiftning som råder både på det nationella och internationella 
planet. Förespråkare för detta synsätt hävdar att marknadsimperfektioner, 
                                                           
92 Elling, J., Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, s 63f 
93 Riahi-Belkaoui, A., Accounting theory, s 92f 



Redovisning av optionsprogram  
 

43 

exempelvis asymmetrisk information och monopol, kan korrigeras med 
hjälp av reglering och redovisningsstandards. Dessa marknads-
imperfektioner riskerar annars att reducera investerares förtroende för den 
finansiella informationen företagen offentliggör.94 Det finns även risk för 
att det asymmetriska informationsflödet inom marknadslösningen kan 
underlätta förutsättningarna för insiderhandeln på aktiemarknaden.95 
 
Då redovisningsinformationen enligt den fria marknadssynen betraktas som 
en offentlig vara som även kan utnyttjas av så kallade free-riders blir den 
inte Pareto-optimal sett ur samhällets synvinkel. Med detta menas att det  
vid rådande tillgång på resurser och tekniskt kunnande inte är möjligt att 
åstadkomma en förbättring för någon utan att det också blir en försämring 
för någon annan.96 Anhängare av regleringssynsättet menar vidare att även 
regleringen, i likhet med marknadslösningen, resulterar i ett slags 
jämnviktsförhållande mellan utbudet av redovisningsinformation och 
efterfrågan på densamma. Orsaken till detta är att behovet av information 
uppstår vid påtagliga redovisningsmässiga problem på marknaden. Detta 
behov tillgodoses då genom att standardsättaren instiftar normer för hur 
problemet skall hanteras genom att ge ut rekommendationer. Därmed 
uppnås ett jämnviktsförhållande snarlikt det som marknadslösningen 
genererar.97 
 
Enligt den privata sektorns regleringssynsätt är det de privata 
institutionerna och redovisningsorganen som bäst tillgodoser allmänhetens 
intresse av adekvat och tillräcklig redovisningsinformation. I USA utgörs 
de privata regleringsorganen framför allt av FASB, Redovisningsrådets 
amerikanska motsvarighet. Fördelarna med en organisation som FASB kan 
bland annat sägas vara att organisationen attraherar kompetent personal 
vilket ger underlag för en hög trovärdighet i de rekommendationer och 
uttalanden som görs. En annan fördel är att organisationen finansieras av 
flera olika intressegrupper vilket torde tala för att organisationen kan agera 
oberoende från en enskild grupps åsikt. Denna fördel kan givetvis även 
vara en nackdel genom att olika grupper inte har lika stor del av 
organisationens finansiering. Därmed menar vi att olika grupper inte har 
samma möjlighet att påverka utformningen av 
redovisningsinformationen.98  
 
                                                           
94 Riahi-Belkaoui, A., Accounting theory, s 92f 
95 Elling, J., Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, s 67 
96 Riahi-Belkaoui, A., Accounting theory, s 92 
97 Mathews, M. & Perera, M., Accounting Theory & Development, s 118 
98 Riahi-Bekaoui, A., Accounting theory, s 94f 
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Reglering enligt den offentliga sektorns synsätt måste för att vara effektiv 
genomsyras av sex generella principer:99 
 

 Regleringen får inte kränka grundlagar 
 Regleringen skall vara utformad så att den inte medför någon social 

förändring 
 Regleringen måste vara tillmötesgående för allmänhetens intressen 
 Regleringen skall inte godtagas av den offentliga sektorn om dess syfte 

kan uppnås av privata institutioner 
 Lagstiftaren och standardsättaren skall inte själv behöva legitimera 

regleringens existens utan det är snarare anhängarna av 
regleringssynsättet som skall visa detta 

 Legala åtgärder bör inte vidtagas för att tillrättalägga enstaka 
lagöverträdelser 

 
Fastän alla dessa principer är uppfyllda kan det fortfarande uppstå 
misslyckanden. Detta då lagstiftaren själv inte ställs ansvarig för de 
ekonomiska konsekvenserna av lagstiftningen samt att det ofta tar lång tid 
innan ett beslut om lagändring träder i kraft. Även här underlättas 
förståelsen av de för- respektive nackdelar som föreligger inom detta 
synsätt genom att utgå från, i detta fall, en statlig institution nämligen the 
Securities and Exchange Commission, SEC.100  
 
Fördelarna är bland annat att SEC innehar rollen som den viktigaste 
pådrivaren för förändring inom redovisningen samt att institutionen verkar 
för allmänhetens intresse. Vidare underlättar SEC beslutsfattandet hos 
allmänheten genom att verka för fullständig öppenhet. SEC har, till skillnad 
från FASB, en verkställande makt genom dess legala auktoritet och kan 
därmed inte negligeras lika lätt som FASB.101  
 
Motståndare menar att kostnaderna för företagen att tillmötesgå den statliga 
regleringen är alltför stora. Anhängare av marknadslösningen anser att 
reglering främjar överproduktion av redovisningsinformation. Med detta 
menas att användare av redovisningsinformation tenderar att överskatta sitt 
behov av information när denna är gratis. Således kommer det inte uppstå 
                                                           
99 Riahi-Belkaoui, A., Accounting theory, s 96f 
100 Ibid., s 97f 
101 Ibid., s 96f 
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en optimal resursallokering då kostnaden för företagen att framställa 
informationen är större än nyttan användarna har av densamma.102 Likaså 
kan det hävdas att statlig intervenering är kostsam vilket gör att det måste 
ske en avvägning mellan regleringens eventuella nytta och den kostnad den 
ger upphov till. Med andra ord är det inte alltid samhällsekonomiskt 
motiverat att instifta en reglering.103 
 
Byråkrater har en tendens att handla i egen favör oavsett vilka ekonomiska 
konsekvenser ökad öppenhet medför. Kritikerna hävdar dessutom att det 
finns en risk att regleringen kan komma att bli alltför styrd av politiska 
intressen vilket kan bereda väg för en stark lobbyverksamhet där starka 
intressegrupper ges ett stort utrymme.104 
 
 

4.3 STANDARDS INVERKAN 
Åsikterna avseende regleringens huvudsyfte går ofta isär bland anhängare 
av regleringssynsättet. Redovisningsregleringens huvudsyfte är antingen att 
förse intressenter med information som underlättar beslutsfattandet eller att 
tillgodose allmänhetens krav på ansvarsskyldighet, det vill säga att 
redovisningsinformationen skall vara utformad på ett tillförlitligt sätt. Då 
det råder oenighet beträffande syftet med informationen leder detta till att 
även utformningen av densamma kommer att se annorlunda ut. Om syftet 
är att underlätta beslutsfattandet betonas en effektiv informations-
produktion medan det andra syftet snarare framhåller både en effektiv och 
rättvis informationsproduktion.105  
 
Oavsett vilket syfte som bör råda är genomslagskraften hos 
redovisningsstandards det primära. Väljer företagen att inte tillämpa 
redovisningsstandards såsom standardsättaren avser blir produktionen av 
standards endast ett meningslöst bestyr. Inom de anglosaxiska länderna har 
det på senare år gjorts försök att öka graden av uppfyllelse av standards, det 
vill säga öka standards genomslagskraft.106   
 
                                                           
102 Elling, J., Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, s 68f 
103 Lipsey, R. & Courant, P., Economics, s 375 
104 Riahi-Belkaoui, A., Accounting theory, s 96f 
105 Mathews, M. & Perera, M., Accounting Theory & Development, s 120 
106 Ibid., s 120f 
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Vi anser att utvecklingen av optionsprogrammen har kommit att innebära 
ett konkurrensmedel då allt fler bolag använder sig av dessa för att 
attrahera kompetent personal. De bolag som väljer att inte använda sig av 
dessa program kommer därmed få det svårt att hävda sig i konkurrensen. 
Då alla börsnoterade bolag enligt noteringsavtalet är tvungna att följa 
Redovisningsrådets och därmed indirekt IASB:s rekommendationer och 
uttalanden menar vi att detta bör tala för en stark genomslagskraft av de 
redovisningsstandards som utges.   
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5 IASB:S FÖRSLAG TILL 
REKOMMENDATION 

 
I detta kapitel kommer en kortfattad redogörelse för IASB:s förslag till 
rekommendation att presenteras. Kapitlet inleds med en diskussion kring 
förslagets bakgrund samt ett sammandrag av förslaget. Därefter kommer vi 
att presentera IASB:s syn på hur klassificeringen av optionsprogram bör se 
ut, hur kostnaderna för detta skall mätas samt vid vilken tidpunkt 
kostnaderna skall redovisas. Avslutningsvis kommer vi att sammanställa 
de, enligt IASB, viktigaste punkterna i detta förslag till rekommendation.  
 
 

5.1 BAKGRUND TILL FÖRSLAGET 
Det har blivit alltmer vanligt förekommande att företag betalar sina varor 
och tjänster med aktier eller optioner i det egna företaget. Detta sker dels 
mot de anställda som erhåller en viss del av sin kompensation i 
optionsprogram istället för ren lön, dels mot olika leverantörer av varor och 
tjänster som erhåller aktier istället för kontant betalning. Trots att detta är 
ett fenomen som växt markant under senare år finns det ingen International 
Financial Reporting Standard, IFRS, som reglerar dessa transaktioner.107 
IFRS är rekommendationer som ges ut av IASB och har till syfte att verka 
för en global harmonisering av redovisningen. Denna avsaknad av 
rekommendation inom området har gjort att IASB har accepterat att en 
utarbetning av en sådan rekommendation skall utgöra ett prioriterat projekt 
inom deras verksamhet. De har för avsikt att presentera sitt slutgiltiga 
förslag till rekommendation under det fjärde kvartalet år 2002.108 
  
Avsaknaden av en internationell rekommendation är ett problem som 
framförallt visat sig i Europa, vilket beror på att de flesta länder inom 
Europa har en explosionsartad utveckling av användandet av 
optionsprogram. Flera olika europeiska normgivare, exempelvis German 
Accounting Standards Committee och Danish Institute of State Authorised 
Public Accountants, har tagit fasta på denna avsaknad och lagt fram förslag 
                                                           
107 http://www.iasb.org.uk/docs/projects, 2002-03-01 
108 http://www.iasb.org.uk/cmt/0001.asp?s=802191&sc={3772DFA4-C5DC-477B-A734-
A0776576B5EB}&n=66, 2002-03-01 



IASB:s förslag till rekommendation 
 

48 

till nationella rekommendationer. Även G4+1 har tillsammans med IASC, 
föregångaren till IASB, lagt fram en undersökning som till stora drag 
kommer att utgöra den kommande IFRS.109  
 
Det som talar för att en eventuell rekommendation måste vara av 
internationell karaktär är att om en enskild nation skulle lägga fram ett krav 
på en kostnadsföring skulle företaget inom detta land kunna utsättas för 
stora konkurrensnackdelar gentemot företag i andra länder. Anledningen 
till detta är att det skulle bli mer kostsamt för de reglerade företagen att 
köpa varor och tjänster på detta sätt.110  
 
 

5.2 SAMMANDRAG AV IASB:S FÖRSLAG 
Det huvudsakliga syftet med den föreslagna rekommendationen är att 
utifrån IASB:s teoretiska ramverk:111 
 

 bestämma huruvida optionsprogram skall klassificeras som en skuld 
eller eget kapital 

 bestämma hur dessa kostnader skall mätas 
 bestämma vid vilken tidpunkt dessa kostnader skall redovisas 

 
Vi kommer således att utgå från dessa tre punkter under följande 
framställning. 
 
 

5.2.1 KLASSIFICERING AV OPTIONSPROGRAM 
IASB utgår, genom sitt teoretiska ramverk, från ett mer eller mindre 
renodlat ägarteoretiskt synsätt. Detta synsätt resulterar i att det egna 
kapitalet betraktas som en residual av företagets tillgångar och skulder. 
Således blir förpliktelser som ej är hänförliga till företagets skulder att 
betrakta som eget kapital. Det är därför viktigt att utreda huruvida ett 
optionsprogram till en utomstående part är att kategorisera som en skuld 
eller inte. Anledningen till att denna kategorisering är av så stor vikt är att 
                                                           
109 www.iasb.org.uk/docs/projects, 2002-03-01 
110 Ibid., 2002-03-01 
111 G4+1 Position Paper, Accounting for Share-Based Payment, s 13 
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framtida värdeförändringar i företagets skulder skall beaktas i 
redovisningen, medan värdeförändringar i företagets egna kapital ej 
behöver redovisas.112 
 
IASB:s definition av en skuld är:113 
 

”In the conceptual framework, liabilities are defined as present 
obligations to transfer economic benefits or assets to another 
party as a result of past transactions or events.” 

 
Utifrån denna definition menar IASB att en kategorisering av 
optionsprogram som en skuld ej skulle vara förenligt med deras teoretiska 
ramverk.114 När ett företag ställer ut ett optionsprogram till en anställd 
medges en rätt att i framtiden teckna aktier i företaget till följd av själva 
anställningen. Denna rättighet kräver dock oftast en motprestation från den 
anställdes sida, nämligen att denne skall arbeta för företaget fram till och 
med optionens lösendag. Således kan det ses som om företaget inte har en 
befintlig förpliktelse gentemot den anställde, utan att förpliktelser uppstår 
under tiden som den anställde arbetar för företaget. Eftersom 
optionsprogram, enligt IASB, inte kan kategoriseras som en skuld kommer 
dessa att bli hänförliga till det egna kapitalet.115 
 
Ett motargument som kommit fram, mot en eventuell kostnadsföring, är att 
eftersom företaget inte har någon reell utgift för utställandet av 
optionsprogrammet borde det inte heller tas upp som en skuld i företagets 
redovisning. Emellertid kan en alternativkostnad identifieras, nämligen att 
företaget skulle kunna tillgodogöra sig den eventuella vinst som nu tillfaller 
optionsinnehavaren, om optionen inte alls emitterats. Företaget gör 
dessutom en ekonomisk vinning i och med att den anställde arbetar för 
företaget och bör därför redovisa den kostnad som är hänförlig till den 
resursförbrukningen.116 
 
IASB anser alltså att optionsprogram till företagets utomstående parter är 
att identifiera såsom eget kapital och skall tas upp som en kostnad i 
                                                           
112 G4+1 Position Paper, Accounting for Share-Based Payment, s 19f 
113 Ibid., s 19 
114 Ibid., s 47 
115 Ibid., s 19-24 
116 Ibid., s 21f 
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redovisningen. Detta skulle enligt deras mening ge en mer rättvisande bild 
av företagets faktiska konsumtion av resurser. Jämförbarheten mellan bolag 
som använder olika typer av ersättning till sina anställda skulle på så sätt 
öka.117 
 
 

5.2.2 HUR SKALL DESSA KOSTNADER MÄTAS? 
När det konstaterats att optionsprogram är att betrakta såsom kostnader 
måste det bestämmas hur dessa kostnader skall mätas. IASB har behandlat 
tre alternativa metoder till detta, nämligen med utgångspunkt från 
historiska värden, reella värden och verkliga värden.118 
 
Att bestämma kostnadens storlek utifrån historiska värden innebär att 
skillnaden mellan det som företaget varit tvunget att erlägga för optionen 
och det som motparten tvingas erlägga för densamma skall tas upp som en 
kostnad. Om ett företag skulle vara tvunget att återköpa aktier för att kunna 
ställa ut en option till en anställd, skulle skillnaden mellan det belopp 
företaget betalat för aktierna och det belopp den anställde erlagt för 
optionen redovisas som en kostnad. Det främsta argumentet mot denna typ 
av värdering, enligt IASB, är att det tillskrivna värdet varken avspeglar 
optionens värde eller det värde som innehavarens arbete kan åsättas.119 
 
Med reellt värde avses skillnaden mellan marknadsvärdet på aktien och 
lösenpriset, enligt exempelvis ett optionsavtal. Det avspeglar alltså den 
direkta vinst som en optionsinnehavare kan åtnjuta genom att lösa optionen 
och direkt därpå sälja aktierna. Inte heller denna metod som 
värderingsgrund verkar vara helt tillfredsställande. Anledningen till detta är 
att denna metod inte tar hänsyn till optioners tidsvärden. Detta syns tydligt 
när nästintill identiska optioner handlas till ett väsentligt högre värde på 
optionsmarknaden.120 
 
Den tredje och sista metoden är en värdering enligt verkligt värde. Det 
verkliga värdet kan erhållas på flera olika sätt. Det första sättet är att, i de 

                                                           
117 G4+1 Position Paper, Accounting for Share-Based Payment, s 24 
118 Ibid., s 25 
119 Ibid., s 25ff 
120 Ibid., s 27 
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fall där det är möjligt, tillskriva kostnaden ett värde som överensstämmer 
med ett observerbart marknadsvärde. För det andra kan kostnaden 
exempelvis värderas till skillnaden mellan den lön en anställd skulle ha 
utan ett optionsprogram och den lön denne får vid tecknandet av ett 
optionsprogram. Anledningen till att detta skulle vara en möjlig 
värderingsmetod är att anställda i många fall måste avstå från en del 
kontant ersättning, i form av lön, för att erhålla optionsprogrammet. Ett 
tredje värderingsalternativ är användningen av allmänt vedertagna 
optionsvärderingsmodeller.121 
 
IASB förespråkar ett användande av verkliga värden. I första hand menar 
de att ett observerbart marknadsvärde, när detta finns, skall användas som 
värderingsgrund. Finns inget sådant värde skall någon allmänt vedertagen 
värderingsmodell användas. Dock förespråkar IASB inte någon speciell 
värderingsmodell.122 
 
 

5.2.3 VID VILKEN TIDPUNKT SKALL KOSTNADEN REDOVISAS? 
IASB har, vilket även nämndes i inledningen, identifierat fyra olika 
värderingstidpunkter för kostnadsföring av optionsprogram. Dessa 
tidpunkter är:123 
 

 utställandetidpunkt 
 utförandetidpunkt 
 fullföljandetidpunkt 
 lösentidpunkt 

 
Utställandetidpunkten är den tidpunkt när företaget och den anställde ingår 
ett optionsavtal som berättigar den anställde att i framtiden teckna optioner 
i företaget under förutsättning att denne uppfyller sina krav. Kostnaden 
skall då värderas direkt och motsvarande ett värde som utgörs av skillnaden 
mellan vad den anställde erlägger för optionen och marknadspriset för 
densamma. Utförandetidpunkten är den tidpunkt vid vilken den anställde 
utför de arbetsuppgifter som krävs för att denne i framtiden skall erhålla 
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rättigheten att förvärva aktier i företaget till det förutbestämda priset. Detta 
sker vanligen under en längre tidsperiod och därför blir företaget tvunget 
att redovisa en kostnad, baserat på verkligt värde, i slutet av varje 
redovisningsperiod.124 
 
Den tidpunkt som inträffar när den anställde har fullgjort de förpliktelser 
som är förenade med optionsavtalet benämns fullföljandetidpunkt. I 
samband med denna tidpunkt har den anställde alltså rätt att utnyttja sin 
option. Slutligen inträffar lösentidpunkten, vilken innebär att den anställde 
kan välja att nyttja sin optionsrätt.125 
 
Den sista tidpunkten, lösentidpunkten, sorterar IASB genast bort med 
motiveringen att om det skall bli tal om en kostnadsföring vid denna 
tidpunkt så måste det föreligga ett skuldförhållande. Ett optionsprogram 
kan ej ses som en skuld då det ej kan göras gällande i nuet. Anledningen till 
att det är så viktigt att komma fram till en korrekt tidpunkt för när 
redovisningen skall ske är att det är en transaktion som är hänförlig till det 
egna kapitlet och omvärderas således inte i efterhand.126 
 
När det gäller optionsprogram har den anställde inte någon absolut 
skyldighet att fullfölja sina åtaganden. Denne kan avsluta sin anställning 
utan att det medför något annat än att optionsrätten går förlorad. Utifrån 
detta kan det snarare ses som om den anställde har ett prestationsåtagande 
för att i framtiden erhålla rätten till en option. Således borde det inte bli tal 
om en kostnadsföring i samband med utställandetidpunkten.127 
 
Den tidpunkt som IASB förespråkar är fullföljandetidpunkten eftersom det 
är först vid denna tidpunkt som den anställde har den fulla rättigheten att 
utnyttja sin option. Dock upparbetas denna rättighet under en längre 
tidsperiod, varför det vore rimligt att redovisa en proportionell del av det 
upparbetade värdet som en post under eget kapital. Anledningen till detta är 
att även om den anställdes prestation inte är fullföljd, är den inte helt 
ogjord. Dock uppfyller rättigheten fortfarande inte kraven för att betraktas 
som en skuld för företaget.128  
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IASB menar utifrån ovanstående att företaget, om det föreligger stor 
sannolikhet att optionen kommer att utnyttjas, i slutet av varje 
redovisningsperiod skall ta upp ett värde, proportionellt till den 
upparbetade prestationen, under eget kapital. Vid fullföljandetidpunkten 
skall dessa belopp stämmas av mot den faktiska kostnaden, beräknad 
utifrån verkliga värden, som uppstod.129 

 
 

5.3 SAMMANFATTNING AV IASB:S FÖRSLAG 
Sammanfattningsvis anser IASB att optionsprogram är att klassificera som 
eget kapital och skall i och med detta vägas in i redovisningen, för att dess 
resultateffekt skall åskådliggöras. För att detta skall ske på ett korrekt och 
rättvisande sätt förespråkar IASB användandet av verkliga värden. I första 
hand skall ett observerbart marknadsvärde användas. Vid en eventuell 
avsaknad av ett sådant värde skall en allmänt vedertagen 
optionsvärderingsmodell användas för att tillskriva kostnaden ett värde. 
Kostnaden skall sedan redovisas som en del i det egna kapitalet, utifrån 
proportionen av den hittills upparbetade prestationen, i slutet av varje 
redovisningsperiod. Vid slutförandetidpunkten skall dessa delbelopp sedan 
stämmas av för att avspegla optionens faktiska kostnad. 
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6 REDOVISNING - TEORI OCH BEGREPP 
 
I detta kapitel avser vi att presentera de redovisningsteorier, -principer och 
-begrepp som vi anser relevanta vid redovisning av optionsprogram samt 
vad som kan antas vara god redovisningssed på området. Detta kapitel 
ligger därmed till grund för den fortsatta framställningen av hur en 
reglering av optionsprogrammens redovisning bör vara utformad.   
 
 

6.1 FÖRETAGSTEORIER 
Det finns idag ett antal mer eller mindre accepterade synsätt av hur 
företagens egna kapital kan betraktas, exempelvis ägarteorin och 
enhetsteorin. Varje enskild teori beskriver företagets ekonomiska situation 
på olika sätt. Beroende på vilket synsätt som tillämpas skiljer sig 
redovisningen åt på flera viktiga punkter, bland annat behandlingen av 
minoritetsintresse och vad som skall ingå i nettoresultatet.130 Således 
kommer även redovisning av optionsprogram att påverkas av vilken 
företagssyn som ligger till grund för utvecklingen av 
redovisningsstandards. 
 
 

6.1.1 ÄGARTEORIN 
Enligt ägarteorin kan företaget ses som ägarnas förlängda arm, det vill säga 
en verksamhet genom vilken de kan handla och agera. Detta avspeglas 
även i redovisningen där det är just ägarna som står i centrum. Det primära 
målet med redovisningen är att bestämma ägarnas faktiska förmögenhet 
vilket bland annat kan utläsas ur uppställningen av ägarteorins 
balansekvation:131 
 

Tillgångar – Skulder = Eget kapital 
 
Företagets tillgångar anses tillhöra ägarna, vilka även ansvarar för de 
skulder som företaget ådrar sig. Således anses det egna kapitalet utgöra ett 
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mått på hur stor nettoförmögenhet som är hänförlig till ägarna. Vid 
företagets bildande är denna nettoförmögenhet lika med det satsade 
kapitalet. Nettoförmögenheten förändras sedan i takt med att ägarna skjuter 
till ytterligare kapital samt att ett nettoresultat, vilket korrigeras med 
eventuella kapitalöverföringar till ägarna själva, uppstår i rörelsen.132 
Följaktligen kommer en strikt tillämpning av ägarteorin medföra att 
värdeförändringar i tillgångar och skulder skall beaktas i redovisningen och 
till följd därav påverka periodens resultat.133 
 
Distinktionen mellan eget kapital och skulder blir härmed av centralt 
intresse vilket bland annat yttrar sig i hur olika intressenters avkastning 
påverkar nettoförmögenheten. Utdelning till ägarna påverkar inte 
förmögenhetsvärdet utan ses enbart som en ren kapitaltransaktion. 
Ränteutgifter till en kreditgivare ses däremot som en kostnad och påverkar 
således ägarnas nettoförmögenhet negativt.134  
 
Klassificeringen av ett optionsprogram, som antingen en skuld eller som 
eget kapital, kommer utifrån ovanstående att bli en viktig fråga. 
Anledningen till detta är att denna klassificering kommer att ligga till grund 
för den fortsatta redogörelsen av när en options förmånsvärde, vid en 
eventuell kostnadsföring, skall värderas. 
 
Sammanfattningsvis kan det kostateras att ägarna utgör det centrala 
elementet i denna teori. Fokus ligger på att klassificera de olika posterna i 
balansräkningen för att åskådliggöra ägarnas nettoförmögenhet, det vill 
säga det egna kapitalet.135 
 
 

6.1.2 ENHETSTEORIN 
Enligt enhetsteorin kan företaget sägas ha en egen själ, vilket medför att det 
är företaget som sätts i fokus i redovisningen och inte ägarna. Detta innebär 
att aktieägarna, vilka även är att betrakta som utbytbara, endast ses som en 
av flera externa finansiärer.136 Detta synsätt stöds också av det legala 
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företagsbegreppet där själva företaget ses som en juridisk person med rätt 
att ikläda sig rättigheter och skyldigheter.137 Alltså är det företaget, inte 
ägarna, som äger alla tillgångar samt ansvarar för samtliga skulder till 
utomstående parter. Detta gör att balansekvationen bör beskrivas så att 
högersidan utgörs av företagets finansieringskällor och att vänstersidan 
visar hur dessa finansieringskällor använts, vilket framgår av följande:138 
 

Tillgångar = Skulder + Eget kapitalAktieägarna + Eget kapitalFöretaget 
 
I balansekvationen framgår det att ett företag har tre olika 
finansieringskällor snarare än två, vilket är fallet inom ägarteorin. 
Aktieägarnas egna kapital i denna balansekvation kan inte beräknas som en 
residual av företagets tillgångar och skulder, utan utgörs av det kapital som 
aktieägarna initialt satsat i företaget och ej utbetald utdelning. Företagets 
egna kapital utgörs av nettovinsten efter att aktieägarna har kompenserats 
för det kapital som de bidragit med. Denna kompensation beräknas med 
hjälp av en uppskattad räntesats vilken appliceras på det satsade 
kapitalet.139 
 
Skulder och eget kapital, den del som är hänförlig till aktieägarna, jämställs 
på ett helt annat sätt än vad som är fallet inom ägarteorin och ses närmast 
som två olika former av förpliktelser.140 De behandlas likvärdigt och 
kommer att påverka företagets nettovinst i samma utsträckning, vilket gör 
att det inte behövs någon tydlig gränsdragning mellan dessa två 
kapitalformer.141 Utdelning till aktieägarna ses utifrån detta som en 
ersättning för det satsade kapitalet och kommer således att ge upphov till en 
kostnad för företaget. Räntekostnader till andra finansiärer betraktas på ett 
liknande sätt.  
 
Om det anläggs ett strikt enhetsteoretiskt perspektiv resulterar ovanstående 
i att det inte har någon avgörande betydelse om ett optionsprogram 
klassificeras som eget kapital eller som en skuld. Det kommer i vilket fall 
som helst att behandlas likvärdigt.  
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Sammanfattningsvis är det företaget som står i redovisningens centrum. 
Betoningen ligger på resultaträkningen och på grund av detta förhållande 
benämns enhetsteorin för resultaträknings- respektive intäktscentrerad.142 
 
 

6.2 KLASSIFICERING AV OPTIONSPROGRAM 
En viktig fråga vid redovisning av optionsprogram berör hur programmet 
skall klassificeras  på balansräkningens passivsida, det vill säga om 
programmet skall ses som en skuld eller som eget kapital. En skuld kan 
mätas oberoende från övriga variabler i balansekvationen. Detta är dock 
inte fallet med det egna kapitalet som måste härledas indirekt utifrån övriga 
komponenter i balansekvationen.143 
 
Det finns en rad olika definitioner av vad en skuld är. Den definition som vi 
anser vara mest korrekt och heltäckande innebär att en skuld utgörs av en 
befintlig förpliktelse att i framtiden överlåta ekonomiska fördelar till en 
utomstående aktör till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 
 

”Forpligtelser er sandsynlige fremtidige afståelser af 
ekonomiske fordele som folge af, at entiten gennem fortidige 
transaktioner eller begivenheder har en nutidig pligt til at 
overfore aktiver eller serviceydelser til andre entiteter.”144 

 
Eget kapital kan, enligt definitionen, härledas som en residual av företagets 
skulder och tillgångar. 
 

”Egenkapital er den residualinteresse i entitetens aktiver, der er 
tilbage, når forpligtelserne er fratrukket.”145 

 
För att ytterliggare underlätta distinktionen mellan skulder och eget kapital 
kan man förutom dessas rena definitioner utgå från tre generella 
skillnader:146 
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 Prioritet, det vill säga i vilken ordningsföljd långivarna/finansiärerna 
får betalt vid en likvidation av företaget 
 
Aktieägande är till sin natur förenat med större risker än kreditgivning, 
vilket bland annat avspeglas i att kreditgivare har rätt till betalning före 
aktieägare vid en likvidation av verksamheten. Detta gäller oavsett 
vilken typ av aktier aktieägaren innehar.  
 

 Osäkerhet angående vilket belopp långivarna/finansiärerna kommer att 
erhålla i avkastning på sin investering 

 
Beloppet långivarna erhåller är relativt förutbestämt. Det finns givetvis 
inga garantier att för långivarna verkligen kommer att erhålla betalning 
men om inget oförutsett inträffar kan långivare, till skillnad från 
aktieägare, normalt på förhand beräkna vilken avkastning investeringen 
kommer att generera. 
 

 Osäkerhet angående tidpunkten för återbetalning av det investerade 
beloppet 

 
Låneavtalet är normalt upprättat till att gälla över en viss tidshorisont. 
Långivaren vet därför när ränta erhålls och när det investerade beloppet 
skall återbetalas. Aktieägarens investering är däremot inte begränsat i 
tiden på samma sätt som långivarens investering. Vidare existerar inget 
avtal mellan företaget och aktieägarna om att de senare verkligen 
kommer att erhålla någon form av avkastning. Utdelning till 
aktieägarna blir en skuld till ägarna först när bolagsstämman beslutar 
om denna. 

 
 

6.3 REDOVISNINGSPRINCIPER 
De nu existerande och tillämpade reglerna och teknikerna inom disciplinen 
bygger på redovisningsteorins grunder. Dessa grunder är konstruerade av 
hierarkiska element, postulat, teorier, principer och tekniker, vilka fungerar 
som en referensram eller en teoretisk struktur. Skapandet och utvecklingen 
av en enhetlig redovisningsteori har kantats av diverse problem bland annat 
på grund av avsaknaden av en konkret terminologi. 147  Trots detta går det 
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likväl att hävda att dagens redovisning ger uttryck för vissa ”allmänt 
accepterade redovisningsprinciper”, det vill säga att det finns en 
föreställning hos redovisaren om vad som är rätt och vad som är fel. Nedan 
följer de redovisningsprinciper vi anser relevanta inom redovisningen av 
optionsprogram då dessa påverkar hur användningen och attityden till 
optionsprogrammen tar sig i uttryck. 
 
 

6.3.1 MATCHNINGSPRINCIPEN 
Matchning, eller periodisering, innebär att samband söks mellan intäkter 
och kostnader inom en given period. Detta görs för att anskaffningen av 
resurser i företaget vanligtvis inte sammanfaller tidsmässigt med 
försäljningen av de förädlade varor och tjänster företaget producerar. 
Matchningsprincipen har därför kommit att betraktas som en nödvändighet 
i bokföringsarbetet för att kunna redovisa ett rättvisande resultat under en 
specifik tidsperiod.148 Vidare anses den period när intäkten redovisas vara 
vägledande för när tillhörande kostnader skall tas upp.149 
 
Utgifter för personal periodiseras normalt inte utan kostnadsförs under den 
period där de uppstår. Det finns emellertid utrymme för vissa undantag, 
som exempelvis utgifter för forskning och utveckling där såväl 
kostnadsföring direkt som balansering av utgifterna är tillåten.150 Trots att 
det är tillåtet, enligt Årsredovisningslagen, att balansera utgifterna för 
forskning bör detta ej ske då det strider mot rekommendationen som 
behandlar redovisning av immateriella tillgångar, RR 15. Här anses 
kopplingen till framtida inbetalningar vara för svag varför en direkt 
kostnadsföring förespråkas.151  
 
Matchningsprincipen skall återspegla ett orsakssamband mellan kostnader 
och intäkter, det vill säga de kostnader som ligger till grund för en intäkt 
skall också påverka resultatet under den period intäkten intjänas. Rent 
praktiskt genomförs denna princip i en tvåstegsprocess. I det första steget 
balanseras de utgifter som uppstått under perioden och som har direkt 
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samband med framtida intäkter. I det andra steget kostnadsförs utgifterna i 
takt med att de intäkter som kan hänföras till utgifterna uppstår.152 
 
Det förekommer fyra olika metoder på vilket matchning kan tillämpas. Den 
första avser direkt matchning och kan exemplifieras med kostnader för 
sålda varor vilka är matchade med associerad försäljning. Den andra 
metoden på vilken matchning kan tillämpas är periodmatchning av en 
kostnad med en given period, exempelvis ersättning till företagsledning. 
Den tredje metoden kallas logisk matchning vilket avser allokering av 
kostnader över den period resurserna förbrukas av företaget, exempelvis 
avskrivningar. Den fjärde metoden är övrig matchning och avser sådant 
som är svårt att mäta vad gäller den framtida nyttan, exempelvis reklam.153 
 
 

6.3.2 ÖPPENHETSPRINCIPEN 
Syftet med redovisningen är att förmedla relevant beslutsinformation till 
företagets intressenter.154 Öppenhetsprincipen innebär som namnet antyder 
att redovisningen skall präglas av en öppen och fullständig bild av den 
ekonomiska verksamheten. All väsentlig information av intresse för 
användarna av årsredovisningen skall därför medtagas i redovisningen.155  
 
I och med införandet av RR 18, resultat per aktie, ses optionsprogrammens 
utformning numera som väsentlig information för aktieägare och 
företagens övriga intressenter. Av rekommendationen framgår att 
användandet och utformningen av optionsprogram bör redovisas mer öppet 
än vad som har varit fallet tidigare, bland annat skall programmens omfång, 
tidsaspekter och övrig påverkan på nyckeltal framgå av redovisningen.156  
Tidigare har denna information enbart ansetts nödvändig vad gäller 
konvertibla lån och syntetiska optioner, men har nu utvidgats till att även 
omfatta övriga kategorier av optionsprogram. 
 
I övrigt omtalas inte principen i Årsredovisningslagen men kan ändå 
utläsas indirekt på ett flertal ställen: 
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”Balansräkningen skall i sammandrag redovisa företagets 
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital 
på balansdagen. Ställda panter och ansvarsförbindelser skall tas 
upp inom linjen.”157 
 
”Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa företagets 
samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.”158 

 
Utöver dessa anspråk på en öppen och fullständig bild bör redovisningen 
dessutom innefatta ett etiskt perspektiv där de olika 
informationsintressenterna behandlas rättvist och opartiskt.159 
 
 

6.3.3 VÄSENTLIGHETSPRINCIPEN 
Avsikten med väsentlighetsprincipen är att reglera vilken information som 
bör innefattas i redovisningen. Enligt denna princip kan transaktioner och 
händelser som har en obetydlig ekonomisk effekt lämnas därhän ur 
redovisningssynpunkt. Rent praktiskt innebär detta att transaktionerna och 
händelserna inte måste redovisas externt, utan att de helt enkelt utelämnas 
ur redovisningen.160 Väsentlighetsprincipen ger uttryck för det faktum att 
redovisningsinformation å ena sidan bör redovisas om denna är av 
betydelse för användarna av informationen. Å andra sidan innebär för 
mycket detaljinformation att redovisningen blir svåröverskådlig och att 
användarna därigenom får problem med att hantera all information och 
sortera ut det relevanta. Alltför mycket information kan således vara lika 
vilseledande som alltför lite.161   
 
Trots att det inte existerar någon konkret definition av 
väsentlighetsprincipen finns det en tumregel som brukar användas. Denna 
säger att väsentlighet råder om beloppet motsvarar 10 procent eller mer av 
nettoinkomsten. Utgör beloppet däremot mindre än 5 procent av 
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159 Riahi-Belkaoui, A., Accounting Theory, s 178 
160 Ibid., s 179f 
161 Hendriksen, E., Accounting Theory, s 72 
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nettoinkomsten skall det inte anses som väsentligt.162 Denna tumregel har 
dock blivit utsatt för en del kritik, bland annat av SEC, the Securities and  
Exchange Commission. De har i SAB 99, Staff Accounting Bulletin, anfört 
att det inte enbart går att se till kvantitativ data, utan hänsyn måste även tas 
till mer kvalitativa aspekter. Således anser SEC att det är vanskligt att 
enbart fokusera på en viss procentsats, då det kan finnas händelser som rent 
finansiellt är relativt små men ändå är av stort intresse för investerare.163  
 
För svenskt vidkommande, i likhet med SEC, har väsentlighetsprincipen 
kommit att fokusera på de mer kvalitativa aspekterna, vilket framgår av 
nedanstående citat: 
 

”Fel i årsredovisningen kan betecknas som väsentliga om de är 
av sådan omfattning eller art att de, om de varit kända för en 
omdömesgill intressent/bedömare, hade påverkat dennes 
ställningstagande.”164 

 
 

6.3.4 FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN 
Försiktighetsprincipen innebär att redovisningen skall ge en pessimistisk 
bild av företagets ekonomiska situation snarare än en optimistisk. 
Tillgångarna och intäkter skall ges en försiktig värdering medan skulder 
och kostnader skall tas upp till de högsta tänkbara värdena. 165 
 

 Intäkter redovisas så sent som möjligt och bara när de är konstaterade 
 Kostnader redovisas så snart de kan förutses 

 
Principen skall skydda kreditgivare och aktieägare mot överoptimistiska 
företagsledningar och har sitt ursprung i företagsledares och entreprenörers 
starka tro på sina företag. Denna tro avspeglas oftast även i företagets 
redovisning, vilket därmed har skapat ett behov av en viss försiktighet. 
Redovisning enligt dessa försiktiga föreskrifter innebär emellertid att 

                                                           
162 Riahi-Belkaoui, A., Accounting Theory, s 180 
163 SEC, Staff Accounting Bulletin No. 99 - Materiality 
164 FARs Samlingsvolym 2002, Revisionsprocessen, s 1125ff 
165 Anthony, R. et al., Accounting Text and Cases, s 56f   
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redovisningen inte speglar företagets ekonomiska situation på ett riktigt och 
rättvisande sätt.166 
 
Försiktighetsprincipen har idag förlorat lite av sin betydelse på grund av att 
prognosteknikerna har förfinats och utvecklats i sådan utsträckning att det 
inte längre föreligger samma behov av att kompensera för 
företagsledningens optimism.167 Vi anser därför att försiktighetsprincipen 
på sikt kommer att få en allt mindre betydelse. Anledningen till detta är att 
om ett korrekt värde kan redovisas torde det inte finnas någon anledning till 
ett försiktigt angreppssätt.  
 
 

6.3.5 GOD REDOVISNINGSSED OCH RÄTTVISANDE BILD  
Enligt Bokföringslagen 4 kap 2 § stadgas att bokföringsskyldigheten skall 
fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.168 God 
redovisningssed definieras i SOU 1973:57 som:  
 

”Vad som är god redovisningssed torde, med utgångspunkt i 
olika uttalanden i frågan, kunna beskrivas genom en 
hänvisning till att det bör röra sig om en faktisk 
förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 
bokföringsskyldiga.”169 

 
Denna definition har emellertid kritiserats för att vara för snäv i den 
meningen att endast företrädare för enskilda intressen skall bestämma 
innebörden av detta begrepp. Praxis inom detta området bör istället 
fastställas av såväl enskilda som allmänna intressen.170  
 
Begreppet rättvisande bild är en översättning av det anglosaxiska 
redovisningsbegreppet true and fair view, vilket infördes i EG:s 4:e direktiv 
efter Storbritanniens inträde i EU. Begreppet har, allt eftersom det 
introducerats inom respektive medlemslands lagstiftning, kommit att 
modifieras beroende på respektive lands redovisningslagstiftning, -praxis 
                                                           
166 Hendriksen, E., Accounting Theory, s 81ff 
167 Riahi-Belkaoui, A., Accounting Theory, s 179 
168 Bokföringslag (1999:1078) 4 kap. 2 § 
169 SOU 1973:57, s 94 
170 Prop. 1975:104, s 148f 
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och -tradition.171 I förarbetet till den nya Årsredovisningslagen står följande 
att läsa: 
 

”De skillnader som således föreligger mellan begreppen 
[rättvisande bild och god redovisningssed] torde inte alltid ha 
någon praktisk betydelse. Det kan sålunda förmodas att 
årsredovisningen som regel ger en rättvisande bild när den 
innehåller den information som läsaren kan förvänta sig mot 
bakgrund av sådana vedertagna normer som återspeglas i god 
redovisningssed. Det kan också, som nyss framhållits, antas att 
redovisningspraxis kommer att påverka begreppet rättvisande 
bild.”172 

 
Kontentan av detta ger att begreppet rättvisande bild innebär att 
årsredovisningar skall ställas upp på ett överskådligt sätt och i enlighet med 
god redovisningssed. Årsräkenskaperna tillsammans med tillhörande noter 
skall ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat, 
vilket tydligt framgår av Årsredovisningslagen: 
 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas 
som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning 
och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, 
skall det lämnas tilläggsupplysningar.”173 

 
Detta innebär att optionsprogram skall redovisas på ett sätt som ger en 
korrekt bild av programmets påverkan på företagets ställning och resultat. 
Om uppkomna förmånsvärden i samband med utställandet av 
optionsprogram kan anses vara en kostnad skall detta naturligtvis även 
återspeglas i redovisningen. 
 
 

                                                           
171 Prop. 1995/96:10, del II, s 8ff 
172 Prop. 1995/96:10, del II, s 11 
173 Årsredovisningslag (1995:1554) 2 kap. 3 § 
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6.4 KOSTNADSBEGREPPET 
För att kunna uttala oss om huruvida optionsprograms eventuella 
förmånsvärden skall ses som en kostnad eller inte måste vi först klargöra 
vad som avses med en kostnad, hur den uppstår, värderas och redovisas.  
 
Det primära syftet med ett företags verksamhet är att generera intäkter. För 
att göra detta krävs olika typer av resurser. Den utgift företaget har för 
dessa resurser uppstår vid anskaffningstillfället vilket i praktiken innebär 
den tidpunkt anskaffningen bokförs. Den del av en utgift som hör till en 
bestämd period benämns kostnad och kan sägas vara ett mått på förbrukade 
resurser under denna period. En snävare definition av kostnadsbegreppet 
kan innebära inskränkningar dels i hur klassificeringen går till, det vill säga 
vad som skall anses ingå i begreppet, dels i vilken tidsaspekt som tillämpas 
vid värderingen av kostnaden.174 
 
 

6.4.1 KLASSIFICERING INOM KOSTNADSBEGREPPET 
Syftet med kostnader, eller förbrukning av resurser, är att generera intäkter. 
Alla utgifter har emellertid inte något direkt samband med intäktsströmmen 
i företaget och skall därmed heller inte omkategoriseras till kostnader vid 
förbrukning. Detta kräver en tydlig distinktion mellan utgifter som hör till 
rörelsen och utgifter som inte gör det, varav endast de förstnämnda är att 
betrakta som kostnad i ordets rätta bemärkelse. Övriga utgifter benämns 
hädanefter driftsfrämmande kostnader och avser då en utgift som inte 
uppstår i företagets huvudsakliga verksamhet och därmed inte skall ligga 
till grund för bedömningen av verksamheten.175 Driftsfrämmande kostnader 
kan utgöras av intäktsreduktioner, såsom försäljningsrabatter och 
kundförluster. Försäljningsrabatter kan visserligen vara ett sätt att generera 
intäkter men torde ändå inte falla in under kostnadsbegreppet. Rabatten är 
en reduktion av intäkten och inte en förbrukning av resurser. Ett likande 
resonemang går att föra även för kundförluster och liknande 
transaktioner.176 
 

                                                           
174 Elling, J., Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, s 253ff 
175 Hendriksen, E., Accounting Theory, s 188ff 
176 Elling, J., Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, s 256f 
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Andra kostnadsdefinitioner ger uttryck för en mer generell hållning och 
inkluderar både transaktioner som rör företagets huvudsakliga verksamhet 
och transaktioner som inte gör det. Vilket synsätt som föredras beror bland 
annat på intäktssynen, som anses vägledande för vilken 
kostnadsredovisning som bör tillämpas177. Trots att en särskillnad av 
kostnader och driftsfrämmande kostnader, eller för den del intäkter och 
driftsfrämmande intäkter, ibland kan tyckas konstlad leder ett dylikt 
förfarande till en mer rättvisande bild av företagets verkliga prestation. 
Syftet med en uppdelning är att öka förståelsen hos läsaren av företagets 
årsredovisning. Genom att separera affärstransaktioner som relateras till 
företagets huvudsakliga verksamhet och transaktioner som inte gör det, 
uppnås en möjlig och mer relevant jämförelse mellan de resultat företaget 
uppnått under olika perioder. Jämförbarheten ökar och så även möjligheten 
att göra prognoser av företagets kommande resultat.178 
 
Sammanfattningsvis är en kostnadsklassificering viktig för att investerare 
och andra intressenter skall kunna utvärdera ledningens beslut och för att 
göra förutsägelser om verksamhetens livsduglighet och konkurrenskraft. 
Genom att särskilja kostnader och driftsfrämmande kostnader går det att 
renodla analysen av vad företagets huvudsakliga verksamhet genererar och 
utesluta övriga transaktioner som har påverkat periodens resultat. 
 
 

6.4.2 DEFINIERING AV KOSTNADSBEGREPPET 
Klassificering och värdering kan ses som två på varandra följande moment 
i kostnadsbegreppet, varav klassificeringen syftar till att bestämma vad en 
kostnad är och värderingen hur denna uppkomna kostnad skall värderas. 
Vissa författare väljer därför att lämna värderingen outtalad när det gäller 
definitionen av vad en kostnad verkligen är. Nedanstående definition 
fokuseras på klassificeringsfrågan och fångar, enligt vår mening, 
härigenom på ett väl genomtänkt sätt kontentan av vad en kostnad är: 
 

                                                           
177 Riahi-Belkaoui, A., Accounting theory, s 388ff 
178 Hendriksen, E., Accounting Theory, s 201f 
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”Omkostninger: Omkostninger er udgående strömme eller andre 
forbrug af aktiver eller stigning i forpligtelser forbundet med 
levering eller produktion af varer, tjenesteydelser eller 
udförelsen af andre aktiviteter, som udgör entitetens ordinaere 
eller centrale aktiviteter.”179 

 
Kostnader uppkommer i företagets huvudsakliga verksamhet, det vill säga i 
intäktsgenereringsprocessen. Härigenom utesluts driftsfrämmande 
kostnader ur kostnadsbegreppet. Tidpunkten för värdering har inte heller 
någon betydelse för definitionen av vad en kostnad är. Värderingen är 
snarare en diskussionsfråga som kan föras efter konstaterandet att en 
kostnad har uppstått. 
 
Vidare stadgas i definitionen att kostnader är förbrukning av tillgångar. 
Detta är ett uttryck för synsättet att alla kostnader är tillgångar som 
förbrukas. Vissa av tillgångarna syns emellertid aldrig på balansräkningen 
på grund av att de förbrukas i samma stund som de anskaffas. Så är bland 
annat fallet med personalkostnader som kostnadsförs löpande under den tid 
anställningen i företaget varar. 
 
 

6.4.3 VÄRDERING 
Ett annat problemområde vad gäller kostnadsbegreppet är hur värdering av 
uppkomna kostnader skall företas. Vid en första anblick kan det tyckas 
självklart att värderingen skall ske utifrån de förbrukade resursernas 
anskaffningsvärden, det vill säga de reella kassaflöden som företaget 
orsakades vid införskaffandetidpunkten. Denna ståndpunkt exemplifieras 
med nedanstående citat:  
 

”Accounting income  is operationally defined as the difference 
between the realized revenues arising from the transactions of 
the period and the corresponding historical costs.”180 

 
Kritikerna menar emellertid att en kostnadsvärdering enligt nuvärden vore 
en mer rättvisande beskrivning av ett företags verksamhet. Därmed skulle 
                                                           
179 Elling, J., Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, s 254 
180 Riahi-Belkaoui, A., Accounting theory, s 388 
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mer relevanta jämförelser mellan olika företag och dess avkastning 
möjliggöras.181 Dessa synsätt är två av de vanligaste värderingsgrunderna 
och vi avser därför att lämna övriga synsätt därhän och förklara dessa båda 
mer utförligt. 
 
 

6.4.3.1 ANSKAFFNINGSVÄRDE 

Den traditionellt vedertagna mätmetoden är värdering enligt 
anskaffningsvärde. Fördelarna med denna värderingsgrund är framför allt 
att kostnaden då är verifierbar och representerar det verkliga kassaflödet 
som transaktionen har genererat.182 En annan orsak att 
anskaffningsvärdesynsättet har klarat tidstestet, det vill säga att synsättet 
under lång period varit generellt accepterat bland såväl teoretiker som 
praktiker, är att synsättet i stora drag följer försiktighetsprincipen. 
 
Ett problem vid användning av anskaffningsvärde som värderingsgrund är 
när det inte existerar någon  konkret utgift för resursen som förbrukas. Om 
ett optionsprogram är att betrakta som en resurs som förbrukas kan det vara 
så att det endast existerar administrativa kostnader för programmet. Då 
kostnader enligt definitionen bygger på anskaffningspriset leder en 
ordagrann tolkning till att det utan utgifter inte kan uppstå någon 
kostnad.183 Således borde det enligt denna definition inte vara möjligt att 
kostnadsföra ett optionsprogram då det inte föreligger några konkreta 
utgifter för programmet. Vi menar emellertid att en fiktiv utgift kan 
beräknas med hjälp av en optionsvärderingsmodell, exempelvis Black & 
Scholes, för att härigenom möjliggöra en kostnadsföring. 
 
Den hårdaste kritiken avser emellertid det faktum att förbrukningen ej 
baseras på verkliga värden och att jämförbarheten mellan företag därmed 
blir bristfällig. Förbrukade resurser kan ha införskaffats till ett orimligt lågt 
pris av en eller annan anledning. Värdering enligt anskaffningsvärde leder 
då till en inkorrekt bild av företagets verkliga prestation.184 

                                                           
181 Riahi-Belkaoui, A., Accounting theory, s 390 
182 Hendriksen, E., Accounting Theory, s 190f 
183 Elling, J., Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, s 253f 
184 Riahi-Belkaoui, A., Accounting theory, s 390 
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6.4.3.2 NUVÄRDE 

Ett mer kontroversiellt angreppssätt vid värdering av kostnader är värdering 
till nuvärde. Detta värderingssätt innebär att redovisningen speglar aktuella 
priser och att eventuell tidspåverkan och motsvarande störningar 
elimineras. Härigenom representerar alltid det redovisade resultatet en 
aktuell bild av hur företagets huvudsakliga verksamhet utvecklas.  Vidare 
är redovisningen av kostnader då också konsekvent med redovisning av 
intäkter som normalt redovisas i aktuell period. 
 
Ett argument mot denna värderingsgrund är den godtycklighet som uppstår. 
Ett exempel är värdering av resurser som existerar endast i liten 
utsträckning och inte har ett etablerat marknadsvärde. Denna värdering 
skulle följaktligen bli allt annat än verifierbar.185 Vidare skulle det 
uppkomma vissa praktiska problem genom att de redovisningsansvariga 
ständigt måste uppdatera prislistorna för de i verksamheten använda 
resurserna.  
 
 

6.4.4 TIDPUNKTEN FÖR KOSTNADSFÖRING 
Per definition skall utgifterna kostnadsföras den period då de förbrukas. 
Detta görs för att periodens resultat skall bli så rättvisande som möjligt. Ett 
påstående som styrks bland annat av Bokföringslagens (1999:1078)  5 kap. 
3 §: 
 

”I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall 
sådana poster som är nödvändiga för att bestämma 
räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella 
ställningen på balansdagen bokföras.”186 
 

Emellertid existerar det vissa disparata åsikter angående tidpunkten för 
kostnadsföring. Vissa menar att en kostnad skall redovisas först när det 
verkligen föreligger en värdenedgång i företagets tillgångsmassa eller när 
förbrukningen inte kan kopplas till någon framtida intäkt. Andra menar att 
kostnader skall redovisas så nära det verkliga kassaflödet som möjligt. 
                                                           
185 Hendriksen, E., Accounting Theory, s 192f 
186 Bokföringslagen (1999:1078) 5 kap. 3 § 
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Matchningsprincipen kan sägas ligga någonstans mellan dessa motstridiga 
synsätt och innebär, som tidigare nämnts, att kostnader skall matchas mot 
intäkter, det vill säga kostnader skall redovisas först när det uppstår en 
värdeökning till följd av förbrukade resurser.187  
 
De avsteg som görs från matchningsprincipen har oftast sitt ursprung i 
andra viktiga redovisningsprinciper. Som tidigare nämnts får till exempel 
forsknings- och utvecklingskostnader som är av väsentligt värde för 
rörelsen under kommande år tas upp som en tillgång till dess att intäkter 
kan påvisas. Implicit får även kostnadsföring företas, trots att detta då kan 
anses bryta mot matchningsprincipen.188 Skälet för detta bottnar sannolikt i 
att företagets redovisade resultat skall presenteras på ett pessimistiskt sätt 
snarare än ett mer optimistiskt synsätt, det vill säga i analogi med 
försiktighetsprincipen. På liknande sätt kan avsteg från 
matchningsprincipen göras vad gäller väsentlighetsprincipen. De konflikter 
som kan komma ifråga har framför allt sitt ursprung i utgifter för 
förbrukningsmaterial som normalt kostnadsförs under den period de köps 
in trots att förbrukning kanske inte sker förrän under senare 
redovisningsperioder. 
 
Sammanfattningsvis skall intäkter och kostnader som härrör från samma 
transaktion redovisas samtidigt, så kallad matchning. De undantag som kan 
förekomma har framför allt sin orsak i kollisioner med andra principer som 
försiktighetsprincipen och väsentlighetsprincipen. 

                                                           
187 Hendriksen, E., Accounting Theory, s 193 
188 Årsredovisningslag (1995:1554) 4 kap. 2 § 
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7 PRESENTATION AV 
ENKÄTUNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

 
I detta kapitel avser vi att redogöra för de resultat vi kommit fram till i vår 
undersökning. Till grund för resultaten ligger den enkät som distribuerades 
till samtliga IT-bolag noterade på OM Stockholm Fondbörs som innehar 
någon form av optionsprogram.  
 
 

7.1 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE 
Enkäten är indelad i två separata delar, varav den första delen uteslutande 
syftar till att få en klar bild av respondenten och den andra delen utgör 
själva frågeformuläret. Bakgrundsfaktan kan sägas syfta till att vi skall veta 
vem som har besvarat enkäten. Ett utmärkande drag för brev- eller e-
postenkät som undersökningsmetod är att kontrollen av intervjusituationen 
kan upplevas som bristfällig. I vårt fall adresserades enkäten visserligen till 
respektive bolags ekonomichef eller motsvarande men därefter hade vi 
ingen kontroll över vem som verkligen fyllde i den. Huvudsaken är att 
enkäten besvarats av någon som är kunnig inom såväl optionsprogram som 
redovisning av detsamma, vilket vi anser oss kunna bedöma utifrån 
bakgrundsfaktan. 
 
De företag som valts ut till att medverka i undersökningen har gemensamt 
att de är svenska börsnoterade IT-bolag vilka innehar ett eller flera 
optionsprogram. Därutöver kan bolagen skilja sig åt bland annat med 
avseende på ålder och storlek.  
 
För att förtydliga sammanställningen presenteras det erhållna resultatet i 
såväl löpande text som med hjälp av tabeller när så är möjligt. Vi har valt 
att genomgående redovisa svarsfrekvensen i procent. Detta gör vi för att 
undersökningen syftar till att säga någonting om börsen som helhet varför 
en proportion av svarsfrekvensen blir mer relevant än att redovisa 
svarsfrekvensen i absoluta tal. Vidare är vissa av frågorna utformade på ett 
sådant sätt att respektive bolag kan välja mer än ett alternativ, vilket 
resulterar i att svarsfrekvensen kan skilja sig ifrån antalet respondenter. 
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Detta faktum kan eventuellt upplevas förvillande vilket ytterligare talar för 
att redovisa i procent där svaren alltid summerar sig på samma sätt.  
 
De medverkande i undersökningen har fått möjlighet att välja om de vill 
vara anonyma eller inte, varav flertalet har valt att vara anonyma till namn 
och företag men medgivit citering. I resultatsammanställningen har vi 
därför använt oss av ett flertal citat för att förtydliga och exemplifiera vad 
respondenterna avser. 
 
Totalt distribuerades 55 enkäter. Av dessa besvarades 27, det vill säga en 
svarsfrekvens på drygt 49 procent. Det partiella bortfallet i undersökningen 
har varit relativt begränsat. De frågor där det ändå har förekommit har varit 
frågor av mer kvalitativ karaktär. I resultatsammanställningen nedan 
redovisar vi de svar vi erhållit i undersökningen, fråga för fråga. Här sker 
därför också redovisningen av när det har förekommit något partiellt 
bortfall och omfattningen av detta. 
 
 

7.2 RESULTATSAMMANSTÄLLNING 
 

 7.2.1 TYPER AV OPTIONSPROGRAM 
Frågan syftar till att utröna hur vanligt förekommande de olika typerna av 
optionsprogram är i de undersökta företagen. I frågan specificerades fem 
möjliga alternativ; teckningsoption, syntetisk option, personaloption, 
konvertibelt skuldebrev och köpoption. Av svaren på frågan framgår att 
den övervägande majoriteten av de optionsprogram som finns utställda i de 
undersökta företagen är så kallade teckningsoptioner.  
 
Viktigt att poängtera är emellertid att en personaloption kan vara utformad 
som endera av de övriga alternativen men att inskränkningar i 
förfoganderätten gör att den ändå klassificeras som personaloption. Hur 
detta påverkar svaren är det svårt att uttala sig om. En eventuell 
felklassificering torde dock inte medföra några konsekvenser för resultatet i 
övrigt då kostnadsföringen kommer att behandlas på samma sätt oavsett typ 
av optionsprogram. Sannolikt torde företagen vara medvetna om vilken typ 
av optionsprogram de använder sig av men svårigheten att klassificera 
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programmen är påtaglig varför det ändå finns en viss risk att vissa av 
företagen missförstår indelningen.  
 

Frekvens
Teckningsoption 62,9%
Syntetisk option 0%
Personaloption 22,9%
Konvertibelt skuldebrev 5,7%
Köpoption 8,5%

100,0%
Tabell 7.1 Typer av optionsprogram. 

 
I undersökningen framkom att de allra flesta bolag använder sig av mer än 
ett optionsprogram. Totalt summerar sig antalet optionsprogram till 78 
bland de 27 respondenterna, det vill säga ett genomsnitt på knappt 3 
program per bolag. 
 
Värt att notera är att inget av de undersökta företaget använder sig av 
syntetiska optioner, den enda optionstyp förutom konvertibla skuldebrev 
som svenska redovisningsorgan har utformat en konkret reglering för.  
 
 

7.2.2 ANVÄNDNING AV PROGRAMMEN 
Användningen av optionsprogram är ett relativt nytt fenomen som har ökat 
explosionsartat under de senaste åren. Detta märks inte minst av de svar vi 
erhållit i undersökningen. Hela  88 procent av respondenterna uppger att 
företaget har använt sig av optionsprogram i fem år eller mindre. 
 
En aspekt att ta hänsyn till är emellertid att vissa av de företag som ingår i 
undersökningen är relativt nya företag som inte varit noterade på börsen 
speciellt länge. Av den anledningen skulle det kunna tänkas att trenden av 
optionsprogrammens användande blir missvisande. Ökningen kan bero på 
att det tillkommer nya bolag snarare än att de redan befintliga börsbolagen 
börjar använda sig av programmen. Emellertid rör det sig om en markant 
ökning av antalet optionsprogram som inte motsvaras av en liknande 
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ökning av nya bolag på OM Stockholm Fondbörs, varför siffrorna torde ge 
en relativt rättvisande bild av hur trenden ser ut. 

 
 < 1 år 1 - 3 år 3 - 5 år >5 år  

Frekvens 7,7% 26,9% 53,9% 11,5% 100,0% 
Tabell 7.2 Användning av programmen. 

 
Nämnvärt är också att användandet av optionsprogram i de undersökta 
bolagen tycks överensstämma väl med den allmänna trenden i Sverige. 
1997 användes olika typer av optionsprogram i cirka tio procent av 
samtliga börsföretag. Fyra år senare hade användningen ökat med 60 
procentenheter till cirka 70 procent, vilket överensstämmer relativt väl med 
ökningen i vår studie.189  
 
Utifrån vår insamlade data har vi även kunna beräkna att företagen har 
använt sig av optionsprogram i ungefär fyra år i genomsnitt.  
 
 

7.2.3 UTFORMNING 
Frågan gäller programmens utformning och kan sägas ha två övergripande 
syften. För det första ville vi använda oss av en något vagare fråga för att få 
respondenterna att fritt beskriva sina optionsprogram för att härigenom 
täcka in eventuella aspekter som annars skulle riskeras att gå förlorade. 
Enkäten består i övrigt huvudsakligen av konkreta frågor som möjliggör för 
respondenten att svara relativt kortfattat. Även om respondenterna i dessa 
fall uppmanats att utveckla svaret har så inte alltid skett. Denna fråga har 
därför använts till att fylla ut andra svar där respondenterna, enligt vår 
åsikt, tenderat att svara alltför kortfattat. 
 
Det andra skälet till varför vi ställde frågan har att göra med 
klassificeringen av optionsprogrammen, det vill säga hur företagen väljer 
att benämna sina valda optionsprogram. Som tidigare nämnts kan 
distinktionen mellan personaloptioner och övriga optionstyper ibland 
tyckas svår att tyda. Med hjälp av denna fråga avsåg vi därför att 
kontrollera om respondenterna klassificerat sina optionsprogram på rätt 

                                                           
189 Andel börsföretag med optionsprogram, DN/Ekonomi 2002-04-20 
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sätt. Om svaren på frågan tyder på att det föreligger inskränkningar i 
förfoganderätten kan det tänkas att respondenterna använder sig av 
personaloptioner även om detta svarsalternativ ej markerats under första 
frågan. 
 
 

7.2.4 OMFATTNING 
Frågan avser vem som har möjlighet att delta i det/de utställda 
optionsprogrammen. I frågan angavs inga svarsalternativ utan 
respondenterna har själva fått ange vem som omfattas av programmen. Av 
de svar vi erhållit har vi därefter ställt upp fyra övergripande kategorier, 
varav kategorin samtliga anställda är det absolut vanligast förekommande 
svaret. I kategorin ingår såväl anställda som ledningspersonal. Kategorin 
ledande befattningshavare avser däremot de program som endast riktar sig 
till nyckelpersoner och ledningspersonal. Den fjärde kategorin, benämnd 
övrigt, utgörs främst av externa samarbetspartners som står företaget nära. 
 

Frekvens
Samtliga anställda 74,6%
Ledande befattningshavare 20,3%
Styrelse 3,4%
Övrigt 1,7%

100,0%
Tabell 7.3 Omfattning. 

 
Av tabellen att döma förefaller det som om optionsprogram är en 
demokratisk fråga där samtliga anställda får vara med och ta del av 
företagets framgångar. I resultatet framgår emellertid att tilldelningen 
många gånger skiljer sig markant beroende på vilken position i företaget 
som den anställde har. Nyckelpersoner och ledningspersonal uppges ofta få 
betydligt större poster än en vanlig anställd vilket gör att tabellen kan 
tyckas aningen missvisande. 
 
Generellt kan det sägas att majoriteten av företagen tillämpar flera olika 
program. Flera av de undersökta företagen ställer ut åtminstone ett program 
per år.  
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7.2.5 PRISSÄTTNING 
Frågan avser om de anställda erbjuds optioner utan krav på betalning. Av 
undersökningen framgår att en övervägande majoritet av de medverkande 
företagen tar ut en optionspremie av de anställda. Ett flertal respondenter, 
26 procent, uppgav både ja och nej vilket har att göra med att många 
företag har fler än ett program utställt och följaktligen kan tillämpa olika 
sorters prissättning på olika program. 
 

Frekvens
Ja 3,7%
Nej 66,7%
Ja/Nej 25,9%
Partiellt bortfall 3,7%

100,0%
Tabell 7.4 Prissättning. 

 
Av de företag som svarat ja på frågan, det vill säga de som inte tar ut en 
optionspremie, använder sig flertalet av personaloptioner. Av de företag 
som använder sig av någon annan optionstyp tycks det vara betydligt 
ovanligare att erbjuda optionerna kostnadsfritt till de anställda. Detta 
faktum har sannolikt att göra med personaloptionens rättsliga reglering som 
bland annat medför att den anställde inte förmånsbeskattas vid utgivandet 
vilket är fallet med övriga optionstyper. Som nämnts under stycke 3.7 sker 
beskattning av personaloptioner istället vid lösen, det vill säga vid den 
tidpunkt när den anställde har möjlighet att nyttja optionen.    
 
 

7.2.6 UTGÅNGSPUNKT FÖR PRISSÄTTNING 
Merparten, 78 procent, av de respondenter som tar ut en optionspremie 
säger sig uttryckligen använda Black & Scholes optionsvärderingsmodell 
vid prissättningen av optionerna. Av de resterande svaren angav 17 procent 
att de använder sig av allmänt vedertagna värderingsmodeller. Den mest 
vedertagna värderingsmodellen är just Black & Scholes, varför vi menar att 
nästintill samliga företag som använder sig av en prissättning i samband 
med optionsprogrammet tillämpar Black & Scholes modell.  
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Alternativet övrigt innehåller svar där optionerna uppgavs vara värderade 
utifrån ett genomsnittligt marknadsvärde. Detta värde erhålls genom att det 
faktiska marknadsvärdet bevakas en kortare period innan bolagsstämman. 
Detta förutsätter givetvis att det finns ett vedertaget marknadsvärde att utgå 
ifrån vilket kanske inte alltid är fallet. Detta marknadsvärde torde i sin tur 
vara ett resultat av en allmänt vedertagen optionsvärderingsmodell, det vill 
säga Black & Scholes. 
 

Frekvens
Black & Scholes 78,3%
Allmänt vedertagen modell 17,4%
Övrigt 4,3%

100%
Tabell 7.5 Utgångspunkt för prissättning. 

 
Black & Scholesmodellens uppfattade överlägsenhet i optionsvärderings-
sammanhang framgår tydligt av de svar vi erhållit i undersökningen. Ett 
exempel på detta är citatet nedan: 
 

”Optionerna prissätts marknadsmässigt enligt gängse 
regelverk, B & S.” 
 

Värt att notera är att samtliga företag i undersökningen som tar ut en 
optionspremie av de anställda, använder sig av något slags marknadsvärde 
på optionen. Detta medför att de utdelade optionerna initialt inte har något 
förmånsvärde och därmed inte föranleder någon förmånsbeskattning för 
den anställde vid utställandet. 
 
I undersökningen framgår vidare att det är relativt vanligt att företagen 
använder sig av externa konsulter vid utformning av optionsprogrammen, 
vilket till viss del möjligtvis förklarar prissättningens likformighet.  
 
 

7.2.7 ORSAKER TILL PROGRAMMENS ANVÄNDNING 
Av de svar vi erhållit i enkätundersökningen tycks det övergripande syftet 
med optionsprogram vara att få de anställda mer engagerade i företagets 
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verksamhet. Företagen vill med andra ord få de anställda att arbeta för ett 
förbättrat resultat och därigenom ett högre aktievärde genom att erbjuda 
dem delaktighet i värdeutvecklingen. Detta tydliggörs bland annat utifrån 
följande citat: 
 

”För att höja engagemanget hos medarbetarna och ge dem 
möjlighet att ta del av en positiv utveckling för företaget.” 
 
”För att stimulera personalen till ytterligare engagemang i 
bolaget genom möjlighet till avkastning på börsutveckling.” 

 
Respondenterna menar vidare att optionsprogrammen är viktiga ur 
rekryteringssynpunkt. Anledningen till detta är att optionsprogram uppges 
vara ett fenomen som ligger i tiden vilket gör att det är något som 
efterfrågas starkt av de anställda. Detta gör också att vissa företag ser det 
som direkt negativt att inte erbjuda denna anställningsförmån till sin 
personal.  
 

”Ett fenomen som ligger i tiden, negativt att EJ erbjuda detta .” 
 
”Det har varit en efterfrågad förmån.” 

 
De senaste åren har präglats av lågkonjunktur och börsnedgång vilket 
också drabbat åtskilliga av de undersökta företagen. Ett av problemen med 
lågkonjunktur är att kraftigt fallande börskurser medför att många av de 
optionsprogram som ställts ut är out-of-the-money, det vill säga mer eller 
mindre värdelösa. En varaktig lågkonjunktur kan därför medföra att 
optionsprogrammens incitamentsfunktion avtar. Vad vi menar är att om de 
optionsprogram som ställs ut allt som oftast inte resulterar i någon 
avkastning för den anställde kan detta på sikt medföra att programmen 
förlorar sin betydelse. Detta är också en åsikt som flera av respondenterna i 
undersökningen gett uttryck för.   
 
 

7.2.8 REDOVISNING AV PROGRAMMEN 
I frågan ombads respondenterna ta ställning till hur redovisningen av 
optionsprogram bör vara utformad för att ge en så rättvisande bild som 
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möjligt av företagens ekonomiska verksamhet. Vidare angavs två 
huvudalternativ, dels redovisning i notform, dels redovisning via 
resultaträkningen.  
 
Av de respondenter som uttryckligen tog ställning till endera alternativet 
ansåg flertalet, 67 procent, att redovisning enligt gällande 
rekommendationer, det vill säga i notform, är fullt tillräcklig för att ge en 
rättvisande bild av företagets verksamhet. Resterande 33 procent ansåg 
följaktligen att en kostnadsföring av uppkomna förmånsvärden torde vara 
det mest rättvisande sättet att redovisa optionsprogram. 
 

Frekvens
Via resultaträkningen 33,3%
Enbart i notform 66,7%

100,0%
Tabell 7.6 Redovisning av programmen I. 

 
I tabellen ovan redovisas enbart de respondenter, totalt 56 procent, som har 
tagit ställning till endera redovisningsalternativet. Bland de övriga 44 
procenten utgör knappt 15 procentenheter så kallat partiellt bortfall som har 
lämnat frågan obesvarad. Övriga 29 procentenheter kommenterar 
redovisningen men undviker att uttryckligen ta ställning i frågan. Om 
samtliga dessa kategorier inkluderas ser tabellen istället ut som följer: 
 

Frekvens
Via resultaträkningen 18,5%
Enbart i notform 37,1%
Tar ej ställning 29,6%
Partiellt bortfall 14,8%

100%
Tabell 7.7 Redovisning av programmen II. 

 
Flera av respondenterna i undersökningen har diskuterat utförligt kring 
vilken effekt stora kursrörelser i företagets aktie kommer att få på 
optionsvärdet och därmed på företagets resultat vid en eventuell 
kostnadsföring. 
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Aktörerna på aktiemarknaden har ofta en tendens att reagera kraftigt på 
makroekonomisk information som de tror kan ha betydelse för ett företags 
framtida verksamhet. Denna reaktion yttrar sig i att det aktuella företagets 
aktiekurs fluktuerar mer eller mindre kraftigt. Om det eventuella 
förmånsvärdet på företagens utställda optionsprogram kostnadsförs 
kommer företagets resultat därmed delvis bero på svängningarna i 
företagets aktie. Detta faktum tycks oroa flera av respondenterna i 
undersökningen. Dessa menar att det inte är rimligt att resultatet skall 
kunna påverkas indirekt via svängningarna i  aktien.  
 

”Om korrelationen mellan företagets performance och 
börskurs varit 100% så anser jag att beräknat förmånsvärde 
inkl sociala avgifter skulle belasta resultatet, men eftersom 
börskursen påverkas så mycket av makroekonomiska 
händelser anser jag inte att hänsyn till förmånsvärde skall 
tas.” 
 
”…värdet på en option eller underliggande aktie har inget att 
göra med det bokförda värdet på eget kapital, lika lite som 
man bokför värdeförändringar på börsen i bolaget bör man 
inte heller bokföra en värdeförändring i en option.” 

 
Överlag tycks IASB:s förslag till rekommendation ännu inte nått ut riktigt 
till de undersökta företagen. En övervägande majoritet uppgav att de inte 
var speciellt insatta i förslaget, vilket troligtvis hänger samman med att det 
är just ett förslag och inte en slutgiltig rekommendation. 
 
 

7.2.9 RESULTATPÅVERKAN VID KOSTNADSFÖRING 
Frågan avser att undersöka respondenternas uppfattning om hur en 
kostnadsföring av uppkomna förmånsvärden i samband med utställda 
optionsprogram kommer att påverka respektive bolags resultat. 
 
Frågan har gett upphov till ett visst partiellt bortfall, 14,8 procent. Av 
resterande respondenter, 85,2 procent, har ingen företagit någon konkret 
beräkning ännu på hur stor resultatpåverkan en eventuell kostnadsföring 
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skulle medföra. Som tidigare nämnts har detta sannolikt att göra med att 
företagen avvaktar en slutgiltig rekommendation i frågan.  
 
Flertalet av de respondenter som besvarat frågan anser, trots avsaknaden av 
en konkret beräkning, att en eventuell kostnadsföring endast kommer att 
påverka bolagets resultat marginellt. Till grund för denna uppskattning 
ligger framför allt de senaste årens börsnedgång, vilken medför att 
merparten av de utställda optionerna är out-of-the-money och därför inte 
kommer att lösas in. Om optionerna är out-of-the-money innebär detta att 
det inte föreligger något förmånsvärde och att optionerna därmed inte 
heller kommer att ge upphov till någon resultatpåverkan. Nedanstående 
citat belyser på ett tydligt sätt vad som tycks vara den allmänna åsikten 
bland respondenterna av hur en kostnadsföring skulle påverka resultatet. 

 
”Inte alls, optionerna är idag värdelösa på grund av det 
kraftiga fallet på vår aktiekurs.” 

 
Flera av respondenterna menar vidare att en eventuell kostnadsföring inte 
kommer att påverka dem på grund av att optionerna säljs till marknadspris 
till de anställda. Även om prissättningen sker till marknadsvärde kan det, 
enligt vår mening, emellertid bli tal om kostnadsföring av optionerna 
beroende på vid vilken tidpunkt optionernas förmånsvärden värderas.  
 
 

7.2.10 PÅVERKAN PÅ ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMMEN VID 
KOSTNADSFÖRING 

Denna fråga kan ses som ett komplement till föregående fråga, vilken 
behandlade respondenternas åsikt om hur en eventuell kostnadsföring av 
optionsprogrammen skulle påverka företaget på relativt kort sikt. Denna 
fråga avser hur själva användandet av programmen kommer att påverkas, 
det vill säga på lite längre sikt när nuvarande program har löpt ut.  
 
Av de svar vi erhållit framgår att många av respondenterna ännu inte tagit 
ställning till hur en kostnadsföring av optionsprograms eventuella 
förmånsvärden skulle påverka den egna användningen av programmen. 
Detta styrks vidare av att även denna fråga har gett upphov till ett visst 
partiellt bortfall, vilket skulle kunna förklaras med att respondenterna inte 
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haft någon direkt åsikt i frågan och därför avstått från kommentar. 
Bortfallet i frågan uppgår i likhet med föregående fråga till 14,8 procent. 
 
Nedanstående citat exemplifierar vad som tycks vara den övergripande 
åsikten bland respondenterna i undersökningen: 
 

”Vi kommer givetvis att studera ev. effekter noga, men i 
dagsläget har vi inte underlag för att uttala någon bestämd 
uppfattning i frågan.” 
 
”…beror på hur reglerna utformas.” 
 
”Det innebär naturligtvis att olika incitamentsprograms för- 
och nackdelar måste utvärderas utifrån de nya förut-
sättningarna. Om dessa nya regler kommer påverka vårt 
användande av optionsprogram kan jag idag inte bedöma.” 
 

Optionsprogram uppges i övrigt vara någonting mycket positivt i de 
undersökta företagen. Flera respondenter ger därför uttryck för åsikten att 
den redovisningsmässiga regleringen sannolikt kommer att förändra 
användningen men att regleringen ändå inte kommer att leda till helt 
ödesdigra konsekvenser för användningen av optionsprogram. Med andra 
ord kommer programmen troligtvis att finnas kvar som incitament för att få 
de anställda mer delaktiga i verksamheten. Däremot kommer dess funktion 
som löneförmån troligtvis att avta så tillvida att utformningen av 
programmen huvudsakligen kommer att  anpassas utifrån vad som kan 
anses kostnadseffektivt motiverat för företagen.  
 
Ett fåtal respondenter går ännu längre och menar att regleringen inte 
kommer att spela någon större roll för användningen eftersom 
optionsprogrammens nytta på sikt ändå överväger den kostnad som 
eventuellt kan anses förknippad med programmen. Denna åsikt framgår 
bland annat av nedanstående citat: 
 

”Sannolikt inte alls; om ett optionsprogram bedöms som rätt 
sak att göra, får företaget ta eventuella redovisningsmässiga 
konsekvenser.” 
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8 ANALYS 
 
I detta kapitlet kommer vi att, utifrån nedanstående analysmodell, belysa 
de problemfrågor som vi presenterade i uppsatsens inledande kapitel. Med 
hjälp av dessa problemfrågor kommer vi sedan att presentera våra 
slutsatser av denna uppsats.  
 
 

8.1 ANALYSMODELL 
 

 
Figur 8.1 Schematisk bild av vår analysmodell. 

 
Utifrån denna analysmodell avser vi belysa våra problemfrågor. Först 
utröner vi om det behövs en reglering av optionsredovisningen. Detta sker 
genom att fastställa huruvida optionsprograms förmånsvärden är att 
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betrakta som en kostnad samt hur näringslivet ser på denna redovisning. 
Därefter redogör vi för hur en rekommendation för redovisning av 
optionsprogram, utifrån både teoretiska och praktiska aspekter, bör vara 
utformad. Vidare behandlar vi frågan vilka konsekvenser en kostnadsföring 
av optionsprograms förmånsvärden kan komma att innebära för 
näringslivet. Vårt förslag till utformning kommer slutligen presenteras mer 
överskådligt i våra slutsatser, kapitel 9. 
 
 

8.2 BEHÖVS REGLERING? 
För att kunna uttala oss om det behövs en reglering vad gäller redovisning 
av optionsprogram måste vi först och främst fastställa huruvida 
optionsprogrammens förmånsvärden bör ses som en kostnad eller ej. Detta 
ställningstagande måste därefter ställas mot näringslivets syn på 
optionsredovisningen för att kunna uttala oss om marknaden själv är 
kapabel att reglera redovisningen. Om så ej är fallet krävs det att 
normgivande redovisningsorgan utformar en rekommendation inom detta 
område för att säkerställa redovisningens trovärdighet. 
 
 

 8.2.1 ÄR OPTIONSPROGRAMMENS FÖRMÅNSVÄRDEN ATT 
BETRAKTA SOM EN KOSTNAD? 

 

8.2.1.1 VAD TALAR MOT EN KOSTNADSFÖRING?  

Optionsprogram kan enligt vår mening ses som ett rent substitut för lön, 
varför de effekter de båda alternativen orsakar för företagets aktieägare bör 
vara likartade. Om vi enbart väljer att betrakta kostnadssidan så innebär 
lönealternativet att företagets resultat belastas med utgiften vilket, för 
aktieägarnas del, innebär att företagets värde sjunker med motsvarande 
belopp. En kostnadsföring av optionsprograms förmånsvärden kan däremot 
innebära dels att företagets resultat belastas med den framräknade 
kostnaden, dels att det sker en utspädning av företagets aktier. Således 
kommer en kostnadsföring av optionsprogram att kunna påverka 
aktieägarna med en dubbel effekt, medan alternativet med enbart kontant 
lön endast ger upphov till en enkel effekt. Emellertid är det den 
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sammantagna nettoeffekten av respektive alternativ som är intressant ur 
jämförelsesynpunkt. Hur stora dessa nettoeffekter är beror exempelvis på 
den faktiska löneutgiften, det förmånsvärde programmet medför och 
programmets omfattning. Det intressanta är emellertid att de båda 
effekterna med största sannolikhet kommer att skilja sig mer eller mindre 
kraftigt åt. Detta faktum anser vi vara ett argument som talar mot en 
kostnadsföring av optionsprograms förmånsvärden. 
 
Optionsprogram kan vidare ses som ett konkurrensfrämjande instrument 
för mindre tillväxtbolag gentemot större och mer väletablerade 
konkurrenter. Mindre bolag har ofta inte de resurser som krävs för att 
attrahera kompetent personal och  har därmed inte samma möjligheter att 
konkurrera som mer solventa bolag. En resultatföring av optionsprograms 
förmånsvärden skulle innebära att dessa småbolag av kostnadsskäl i många 
fall inte har möjlighet att använda sig av optionsprogrammen. Detta skulle 
då gynna större bolag och inverka på ett ofördelaktigt sätt på konkurrensen 
på marknaden.  
 
 

8.2.1.2 VAD TALAR FÖR EN KOSTNADSFÖRING? 

Utgifter som ett företag har för sina anställda skall redovisas som 
personalkostnader. En kostnad kan, vilket nämnts under avsnitt 6.4.2, 
definieras som förbrukning av resurser i syfte att generera intäkter till 
företaget. Ett optionsprogram kan ses som ett substitut för lön och torde 
därför i analogi med detta också vara att betrakta som en slags 
personalkostnad. Personalen erhåller optionsprogrammet i egenskap av 
anställd i företaget. Vidare syftar programmet till att den anställde skall 
känna sig mer involverad i verksamheten och arbeta mer målmedvetet mot 
ett bättre resultat. Alternativet till att erbjuda de anställda optionsprogram 
är att ge dem en högre lön, vilket självfallet påverkar resultatet. 
Optionsprogram eller lön kan ses som två likvärdiga alternativ och bör som 
sådana påverka företagets ekonomiska verksamhet på liknande sätt. Detta 
anser vi talar för att optionsprogrammens förmånsvärden bör kostnadsföras 
i analogi med lön trots de olikartade effekter en sådan kostnadsföring skulle 
innebära för aktieägarna.  
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Trots eventuella konkurrenshämmande effekter som en kostnadsföring av 
optionsprogram kan föra med sig, menar vi att detta skulle återspegla en 
mer korrekt samhällsekonomisk bild. Med detta menar vi att det i nuläget 
kan finnas företag som inte klarar av att generera tillräckligt med intäkter i 
förhållande till sin faktiska resursförbrukning. Ett bolags verkliga 
personalkostnader kan genom användandet av optionsprogram framstå som 
väsentligt mindre än de egentligen borde vara. En förlängning av detta blir 
att företag som i realiteten är olönsamt, på grund av denna undervärdering 
av personalkostnader, kan forsätta att driva verksamheten och således 
allokera samhälleliga resurser på ett ofördelaktigt sätt. Emellertid kan det 
vara ett politiskt mål att gynna småbolag med motiveringen att det på lång 
sikt kan vara det samhällsekonomiskt bästa alternativet. Det kan 
exempelvis tänkas vara så att dessa bolag bidrar till en ökad innovation och 
därför är nyttiga för samhället sett i ett längre perspektiv. 
 
Resonemanget kring dessa samhällsekonomiskt ofördelaktiga 
konsekvenserna kan, enligt vår mening, tala för att en mer öppen och 
rättvisande redovisning borde vara önskvärd. Anledningen till detta är dels 
de nyss nämnda konsekvenserna, dels att redovisningen i sig skall utgöra 
ett korrekt och fullständigt beslutsunderlag för olika företagsintressenter. 
Att redovisningen av optionsprogram enligt nuvarande praxis inte är helt 
tillfredsställande utifrån investerares synvinkel framkommer från flera håll. 
Bland annat kan det sägas att Standard & Poors, en internationellt 
framstående aktör inom företagsvärdering, håller på att utveckla sina 
värderingsmodeller för att behandla optionsprograms förmånsvärden som 
kostnader.190 Detta tyder på att vissa investerare är av den bestämda 
uppfattningen att optionsprogram skall kostnadsföras för att på ett 
rättvisande sätt återspegla bolagets faktiska ställning.  
 
Vidare skulle en kostnadsföring av optioners förmånsvärden leda till en 
ökad jämförbarhet mellan olika företags verksamheter. Anledningen till 
detta är att en mer korrekt bild av den faktiska resursförbrukningen 
åstadkoms. Således blir det lättare för företagets intressenter att göra 
förutsägelser om verksamhetens livsduglighet och konkurrenskraft. 

                                                           
190 Financial Times, Balancing options, 2002-04-19 
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8.2.1.3 SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis anser vi att optionsprogram är hänförliga till bolagens 
löpande verksamhet och syftar till att höja de anställdas motivation och 
därför öka intäktsgeneringen i företaget. Optionsprogrammen bör utifrån 
detta ses som ett rent substitut för lön. Därigenom menar vi att uppkomna 
förmånsvärden i samband med optionsprogram bör betraktas som en 
kostnad. Detta anser vi skulle medföra en mer öppen och rättvisande 
redovisning då företagets faktiska resursförbrukning återspeglas på ett mer 
korrekt sätt.   
 
 

8.2.2 NÄRINGSLIVETS SYN PÅ OPTIONSREDOVISNINGEN 
Av vår undersökning av de svenska börsnoterade IT-bolagen, vilka 
använder sig av optionsprogram, framkom att många respondenter anser att 
det är fullt tillräckligt att ge upplysning om optionsprogram i notform. De 
menar att en sådan redovisning ger en fullgod bild av företagets 
ekonomiska verksamhet. Vi menar dock att det kan ifrågasättas om 
företagen har satt sig in i de konsekvenser som en kostnadsföring skulle 
medföra eller om de endast utgår från, en i deras åsikt, fungerande rådande 
praxis.  
 
Vi menar att det ligger i företagens intresse att tillhandahålla en öppen och 
rättvisande redovisning av verksamheten för att kunna erbjuda ett bra 
beslutsunderlag till företagets intressenter. Samtidigt skall det hållas i 
åtanke att själva grundidén med ett företag är att uppnå ett fullgott 
ekonomisk resultat, vilket gör att företag enligt vår mening tenderar att 
välja redovisningsmetoder som genererar ett önskvärt resultat. Således 
anser vi att marknadslösningen har en tendens att försköna och blåsa upp 
redovisningsinformationen i syfte att tillfredsställa aktieägarna kortsiktigt 
eller manipulera potentiella investerare och på så vis ge ägarna och andra 
intressenter en skenbar bild av verkligheten. Detta menar vi kan vara en 
anledning till varför de undersökta företagen anser att redovisning i not är 
att föredra framför en kostnadsföring av uppkomna förmånsvärden. Företag 
i allmänhet inser sannolikt att en eventuell kostnadsföring av 
optionsprogram kommer att medföra dels ett reellt kassaflöde i form av 
arbetsgivaravgifter till staten, dels ett fiktivt kassaflöde i form av den 
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alternativa intäkt som företagen kunde ha erhållit genom att sälja 
optionsprogrammen till utomstående aktörer. 
 
Vår undersökning har vidare påvisat att användandet av optionsprogram är 
ett fenomen som fortsätter att breda ut sig bland svenska företag. Förutom 
att fenomenet breder ut sig genom att fler företag använder sig av det blir 
det dessutom allt vanligare att programmet riktas till en bredare krets av 
anställda. Detta gör att de förmånsvärden som finns dolda i företagets 
redovisning blir allt större vilket i förlängningen kan leda till att företagen 
förlorar sin trovärdighet då de kontinuerligt redovisar ett överskattat 
resultat. 
 
Enligt nuvarande redovisningspraxis skall optionsprogrammens 
utspädningseffekter presenteras i samband med nyckeltalen i 
årsredovisningen. Härigenom blir det också möjligt för en utomstående 
aktör att beräkna den kostnad programmet medför för företaget. Om de 
utspädningseffekter optionsprogrammen medför utelämnas strider detta 
mot öppenhetsprincipen och innebär att det föreligger informations-
asymmetri, det vill säga att företagsledningen har ett informationsövertag 
gentemot övriga aktörer som de kan utnyttja på ett opportunistiskt sätt. Vi 
menar emellertid att även om företaget presenterar programmen i notform 
kan detta anses strida mot öppenhetsprincipen. Tanken med öppenhets-
principen är enligt vår mening att företaget skall förmedla relevant 
beslutsinformation till intressenterna genom redovisningen, inte att 
intressenterna själva skall behöva sammanställa informationen. När företag 
redovisar nyckeltal på flera olika sätt kan detta dessutom leda till att 
resultatet blir svåröverskådligt för företagets intressenter, vilket i sig kan 
vara lika vilseledande som ofullständig information. Ovanstående anser vi 
kunna utgöra ett argument för att en reglering avseende kostnadsföring av 
optionsprogram måste träda ikraft för att skydda de intressenter som inte 
besitter tillräcklig kompetens.  
 
Av undersökningen framgår vidare att företagen använder sig av 
optionsprogram för att exempelvis underlätta rekrytering av kompetent 
personal och att engagera medarbetare att arbeta mer målmedvetet. Dessa 
användningsområden tyder på att företagen använder sig av programmen i 
sin huvudsakliga intäktsgenereringsprocess och borde således utgöra en 
kostnad för den löpande verksamheten. Att företagen utifrån detta inte ser 
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optionsprogrammens förmånsvärden som en kostnad anser vi kan tyckas 
motsägelsefullt.  
 
Det faktum att de flesta företag anser det tillräckligt att redovisa 
optionsprogrammen i notform, medan vi genom vår tidigare analys kommit 
fram till att programmen snarare bör ses som en kostnad påvisar att det kan 
föreligga ett behov av en reglering. Detta är ett tecken på att inget företag 
frivilligt kommer att redovisa förmånsvärdena som en kostnad, vilket 
delvis borde förklaras av att sådana kostnader även skulle medföra andra 
kostnader såsom sociala avgifter. Vi anser därför att företagen inte kommer 
att tillhandahålla en adekvat och tillräcklig information avseende 
redovisningen av optionsprogram vid avsaknad av ett regelverk.  
 
 

8.3 HUR BÖR REDOVISNINGEN UTFORMAS? 
För att det ska vara möjligt att ta ställning till hur ett visst problem skall 
behandlas i redovisningen är det viktigt att ha klart för sig vilken 
företagssyn som skall ligga till grund för redovisningsproblemens 
behandling. Anledningen till detta är att denna syn är direkt avgörande för 
hur olika redovisningselement, såsom skulder, eget kapital, tillgångar, 
intäkter och kostnader, kommer att behandlas. Beroende på vilken 
företagssyn som tillämpas kommer en distinktion mellan skulder och eget 
kapital att vara mer eller mindre relevant. Som en följd av denna 
klassificering kan vi därefter ta ställning till vid vilken tidpunkt kostnaden 
bör redovisas.  
 
 

8.3.1 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNINGSSYNSÄTT 
Vilket tidigare nämnts är redovisningen, enligt ägarteorin, fokuserad på att 
bestämma ägarnas nettoförmögenhet, medan enhetsteorin sätter enheten i 
redovisningens centrum. Dessa olika redovisningssynsätt tar sig bland 
annat uttryck i att de ser gränsdragningen mellan eget kapital och skulder 
på vitt skilda sätt. Utifrån detta är det viktigt för oss att ta ställning till 
vilket företagssynsätt vi skall ha som utgångspunkt innan vi börjar 
analysera eventuella effekter av att se optionsprogrammens förmånsvärden 
som antigen eget kapital eller skulder. 
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Enligt ägarsynsättet tillhör företagets tillgångar ägarna, vilka även har 
ansvar för företagets skulder. Detta synsätt anser vi stämmer in bra på hur 
bolagsformen enskild firma regleras inom associationsrätten. Ses det 
däremot till aktiebolag kan detta synsätt verka mer svårapplicerbart. 
Anledningen till detta är att ägandet är skiljt från ledningen. Vidare är 
ägarna inte personligt ansvariga för de skulder som företaget ådrar sig, 
vilket är en konsekvens av att företaget ses som en egen juridisk person. 
Således hävdar vi att enhetsteorin, till följd av överensstämmelsen med det 
legala företagsbegreppet, är bättre anpassad till aktiebolag som bolagsform. 
 
Synen på kapitalkostnader är ytterligare en viktig skillnad mellan dessa 
olika teorier. Vi anser att det vore rimligt att ett företag har en 
kapitalkostnad oavsett om finansiären utgörs av en kreditgivare eller en 
ägare. Detta är en av huvudpoängerna med enhetsteorin, vilken förespråkar 
att en räntesats appliceras på det egna kapitalet för att räkna fram en 
resultatpåverkande kostnad. Aktieägarna måste kompenseras för det kapital 
de tillhandahåller vilket borde resultera i en kostnad. Även detta anser vi 
tala för ett användande av enhetsteorin framför ägarteorin. 
 
Traditionellt sett har redovisningen i Sverige influerats starkt av ägarteorin, 
vilket kan urskiljas i såväl lagstiftning som rekommendationer. Exempel på 
detta återfinns i Redovisningsrådets rekommendation RR 3, som behandlar 
redovisning av konvertibla skuldebrev, där det görs en åtskillnad mellan 
konvertibelns skuldedel och dess egna kapital. Denna rekommendation 
ligger alltså i linje med ägarteorins skarpa gränsdragning mellan skulder 
och eget kapital. Även andra ledande redovisningsorgan, såsom IASB och 
FASB, anlägger ett ägarteoretiskt perspektiv i sina referensramar.  
 
Utifrån ovanstående anser vi att enhetsteorin är mer teoretiskt korrekt än 
ägarteorin då enhetsteorin är bättre anpassad till den ägarstruktur som 
håller på att bli allt mer dominerande. Med detta menas att företag får en 
allt större passiv ägarkrets, det vill säga en ägarkrets som inte har något 
direkt intresse i den operativa verksamheten utan endast fungerar som en 
extern finansiär med rent finansiellt intresse. Således går det inte att 
likställa företagets ägare och dess ledning i samma utsträckning som förr. 
Företaget bör därför kompensera ägarna, på samma sätt som övriga 
kreditgivare, för att de upplåter sitt kapital åt företaget.  
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Trots enhetsteorins mer korrekta teoretiska ansatser anser vi att vi ej kan 
nyttja denna vid vår fortsatta analys. Anledningen till detta är att vi har för 
avsikt att ge vår syn på hur redovisningen av optionsprogram bör vara 
utformad utifrån rådande synsätt. För att vi skall kunna ge en normativ syn 
på redovisningen av ett visst fenomen är det därför en förutsättning att vi 
utgår från samma företagssynsätt som normgivare och lagstiftare. Skulle vi 
inte göra detta skulle våra resultat och slutsatser inte vara applicerbara, 
eftersom det skulle innebära ett inkonsekvent användande av 
redovisningens olika begrepp. 
 
 

8.3.2 KLASSIFICERING 
Konsekvensen av att vi väljer att utgå från ägarteorin i vår fortsatta 
framställning blir att klassificeringen av ett optionsprogram som skuld eller 
eget kapital kommer att få en avgörande betydelse. Detta beror på att 
värdeförändringar i skulder skall beaktas i redovisningen, vilket dock inte 
är fallet med det egna kapitalet. Med detta menar vi att när en post väl 
bokförts som eget kapital kommer detta värde inte att justeras därefter. Per 
definition är eget kapital, utifrån ett strikt ägarteoretiskt perspektiv, att ses 
som en residual av företagets tillgångar och skulder. Således kommer en 
kapitalform som inte kan kategoriseras som en skuld automatiskt att 
hänföras till det egna kapitalet. Vi måste därför först konstatera huruvida 
optionsprogrammen är hänförliga till företagets skulder eller ej.  
 
En skuld kan, vilket tidigare nämnts, definieras som en befintlig 
förpliktelse att i framtiden överlåta ekonomiska fördelar till en utomstående 
aktör till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Ett optionsprogram 
styrs av ett optionsavtal där det framgår att företaget vid en i förväg 
bestämd tidpunkt erbjuder optionsinnehavaren en rättighet att förvärva 
aktier i bolaget. Dessa optionsavtal brukar dock vara behäftade med en viss 
motprestation, vanligen att den anställde måste ha kvar sin anställning i 
företaget under en viss period för att kunna utnyttja optionen. Vi menar, i 
enighet med IASB, att dessa krav på motprestationer innebär att företaget 
inte har en befintlig förpliktelse att överlåta något i framtiden. Per 
definition anser vi således inte att ett optionsprogram skall kunna betraktas 
som en skuld. 
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Vi menar dock att det inte enbart går att utgå från en enstaka definition då 
det förekommer åtskilliga mer eller mindre likartade varianter. För att 
ytterligare klargöra om optionsprogrammen är att se som eget kapital och 
inte som en skuld kommer vi därför att belysa klassificeringen utifrån tre 
olika variabler, vilka behandlats under avsnitt 6.2, som underlättar 
gränsdragningen, nämligen tidpunkt, prioritet och belopp. 
 
 

8.3.2.1 TIDPUNKT 

Kapitalformer som betraktas som en skuld har vanligtvis en exakt tidpunkt 
när de faller till betalning. Ett aktieägande däremot är oftast inte knuten till 
en viss tidshorisont. När det gäller ett optionsprogram så vet 
optionsinnehavaren exakt vid, eller inom, vilken tidpunkt som denne har 
rätt att nyttja sin option. Denna relativa tidsbestämdhet anser vi vara ett 
tecken på att ett optionsprogram skulle kunna vara hänförligt till ett 
företags skulder.  
 
 

8.3.2.2 PRIORITET 

Vad gäller prioriteten skiljer den sig åt på så sätt att kreditgivare, jämfört 
med aktieägare, har en prioriterad ställning om det skulle bli fråga om en 
likvidation av ett företag. Detta ger att en skuld kan sägas vara behäftad 
med en prioritet till skillnad från det egna kapitalet. En option är en 
rättighet att förvärva en del av det egna kaptalet vilket då innebär att 
optionen rimligtvis inte heller har en prioriterad ställning vid en eventuell 
likvidation. Utifrån ovanstående resonemang anser vi därför att en 
optionsinnehavare inte skulle erhålla en prioriterad ställning vid en 
likvidation, vilket talar för en klassificering som eget kapital. 
 
 

8.3.2.3 BELOPP 

En kreditgivare vet ofta exakt vilket belopp denne kommer att erhålla, det 
vill säga hur stor avkastning investeringen kommer att generera. Detta är 
dock inte fallet med aktieägare, eller optionsinnehavare för den delen, som 
vi ser det. Dessa investeringar är förenade med en viss risk och det går inte 
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i förväg att räkna ut hur mycket de kommer att generera. Även detta är 
enligt vår mening ett tecken som tyder på att optionsprogrammens 
förmånsvärden skall klassificeras som eget kapital. 
 
 

8.3.2.4 SAMMANFATTNING AV KLASSIFICERING 

Sammantaget anser vi att både skulddefinitionen och de tre variablerna för 
att belysa gränsdragningen mellan skulder och eget kapital talar för att 
optionsprogram bör behandlas som eget kapital. Detta ställningstagande 
stämmer överens med IASB:s förslag till rekommendation 
 
 

8.3.3 VÄRDERING AV OPTIONERS FÖRMÅNSVÄRDEN 
Efter att ha konstaterat att optioners förmånsvärden är att betrakta såsom en 
kostnad uppkommer frågan när denna kostnad skall tas med i 
redovisningen. För att det överhuvudtaget skall vara möjligt att redovisa en 
kostnad måste denna först beloppsbestämmas.  
 
Denna beloppsbestämning kan antingen ske utifrån optionernas 
anskaffningsvärden eller genom en nuvärdesberäkning, det vill säga en 
beräkning av optionernas verkliga värde. Anskaffningsvärdering är den 
värderingsmetod som traditionellt varit dominerande vilket skulle kunna 
anses tala för en värdering enligt denna metod. Emellertid anser vi inte att 
denna värderingsmetod är fullt tillfredsställande när det gäller värdering av 
finansiella instrument. Detta beror bland annat på att värdet på dessa 
instrument tenderar att fluktuera starkt över tiden vilket resulterar i att ett 
historiskt värde snabbt kommer att bli inaktuellt. 
 
Värdering enligt nuvärden torde enligt vår åsikt med fördel kunna tillämpas 
på optionsprogram. Detta för att det allt som oftast finns ett aktuellt 
marknadsvärde, om inte på optionen så i alla fall på den underliggande 
aktien, att tillgå. I de fall där det inte existerar ett konkret marknadsvärde 
går det att med hjälp av allmänt vedertagna värderingsmodeller beräkna ett 
relativt tillförlitligt värde. I dessa fall anser vi att Black & Scholes 
värderingsmodell är den mest lämpade eftersom den kan hantera ett 
oändligt antal möjliga kursutvecklingar och samtidigt beaktar optionens 
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tidsvärde. Dock måste det tas hänsyn till att varken marknadsvärdet eller 
värdet som genereras utifrån värderingsmodellen beaktar de inskränkningar 
i förfoganderätten som oftast föreligger vid optionsprogram riktade till 
anställda. 
 
Vad gäller värdering av optionsprogram anser vi utifrån ovanstående att 
värderingen skall ske med hjälp av verkliga värden. I de fall där det finns 
ett tillförlitligt marknadsvärde anser vi att detta bör användas. I övriga fall 
förordar vi ett användande av Black & Scholes värderingsmodell. 
 
 

8.3.3 TIDPUNKT FÖR REDOVISNING AV KOSTNADEN 
När skall då denna kostnad tas upp i redovisningen? IASB formulerar fyra 
möjliga tidpunkter för värdering av kostnaden, nämligen 
utställandetidpunkt, utförandetidpunkt, fullföljandetidpunkt samt 
lösentidpunkt. I praktiken sammanfaller de två sista tidpunkterna så gott 
som alltid varför en åtskillnad av dessa inte kommer att ha någon praktisk 
betydelse. Den inlåsningseffekt som föreligger innan den anställde har 
fullgjort de åtaganden som krävs för att få nyttja optionen upphör i 
samband med fullföljandetidpunkten. Vi har därför svårt att se skälen till 
att formulera ett optionsavtal där fullföljandetidpunkten skiljer sig 
tidsmässigt från lösentidpunkten. I analogi med detta resonemang kommer 
vi därför att behandla fullföljandetidpunkten och lösentidpunken som en 
och samma tidpunkt i den fortsatta analysen. Vi väljer att benämna denna 
tidpunkt för fullföljandetidpunkten då vi anser att denna term på ett tydligt 
och informativt  sätt anger innebörden av tidpunkten. 
 
Fullföljandetidpunkten är den värderingstidpunkt som IASB förordar. Vid 
denna tidpunkt har optionsinnehavaren fullgjort de förpliktelser som enligt 
avtalet åligger denne. Därmed har båda parter fullföljt sin del av avtalet 
varför IASB menar att det är först vid denna tidpunkt som den verkliga 
kostnaden för transaktionen kan beräknas. Vi menar dock att det föreligger 
flera omständigheter som talat mot denna värderingstidpunkt. 
 
IASB menar att kostnaden skall redovisas löpande under optionens löptid. 
Därmed måste kostnaden uppskattas under respektive redovisningsperiod 
som programmet löper. Denna uppskattning baseras på hur börskursen 
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utvecklar sig under optionsprogrammets löptid och kan därför komma att 
skilja sig markant från den faktiska kostnaden. 
 
Kostnaden för programmet varierar, vid värdering enligt 
fullföljandetidpunkten, mer eller mindre kraftigt under den period 
programmet löper. En stark uppgång i den underliggande aktien ger upphov 
till en stor personalkostnad under denna period. Omvänt gäller att en stark 
nedgång kan medföra att en negativ kostnad, det vill säga en intäkt, 
uppstår. Dessa svängningar behöver inte nödvändigtvis tyda på att 
kostnaden därmed blir felaktig, men det kan ifrågasättas huruvida dessa 
kostnader genererar ett meningsfullt rörelseresultat. Det kan dock hävdas 
att det är företagsledningens uppgift att prognosticera en korrekt 
aktieutveckling och därigenom bestämma hur stora personalkostnader 
programmet kommer att medföra. Stora svängningar i personalkostnaderna 
kan således i detta sammanhang tyda på att företagsledningen inte lyckats 
med denna prognosticering. Oavsett om svängningarna beror på 
företagsledningen eller inte kommer företagets intressenter drabbas genom 
att de inte kan sammanställa relevanta prognoser för företagets utveckling. 
Detta resonemang skulle enligt oss kunna tala mot en användning av 
fullföljandetidpunkten. 
 
Vidare strider den löpande omvärderingen av optionsprogrammens 
förmånsvärde mot IASB:s nuvarande referensram. Som tidigare nämnts 
tillämpar IASB ett ägarteoretiskt perspektiv där värdeförändringar i det 
egna kapitalet ej skall beaktas i redovisningen. Optionsprogrammen bör 
enligt vår mening betraktas som eget kapital, vilket är en ståndpunkt som 
även IASB intar, varför en löpande omvärdering inte är möjlig. Därmed 
anser vi att ett användande av fullföljandetidpunkten på dessa grunder inte 
kan vara aktuellt, då det innebär ett inkonsekvent användande av 
referensramen. 
 
Utförandetidpunkten syftar på den tidsperiod under vilken det utställda 
optionsprogrammet löper och är därför egentligen inte en tidpunkt utan 
snarare ett tidsintervall. Även ett användande av denna värderingstidpunkt 
förutsätter att en löpande omvärdering av optionsprogrammens 
förmånsvärden sker. Således kan samma resonemang som fördes mot 
fullföljandetidpunkten göras gällande på utförandetidpunkten. Vi anser 



Analys 
 

96 

utifrån detta att även denna tidpunkt skulle leda till ett inkonsekvent 
användande av den rådande referensramen och kan därmed ej bli aktuell. 
 
Utställandetidpunkten är den tidpunkt när kontraktet ingås mellan företaget 
och den anställde. Vid denna tidpunkt bestäms transaktionens utformning 
och omfattning, det vill säga antalet optioner avtalet innefattar, lösenpris 
och lösentidpunkt. Därefter är det enbart den anställde som kan påverka 
utgången av kontraktet. Väljer den anställde att fullfölja kontraktet, vilket i 
de allra flesta fall torde vara sannolikt, är det utställande företaget tvunget 
att slutföra transaktionen. I och med detta kan det ses som om företaget har 
förbundit sig att prestera gentemot optionsinnehavaren. Vidare är det redan 
vid denna tidpunkt möjligt att tillskriva optionen ett förmånsvärde. Allt 
eftersom optionsprogrammets löptid fortskrider utvecklas detta 
förmånsvärde ända tills fullföljandetidpunkten inträffar. Vi anser emellertid 
att förmånsvärdets utveckling efter utställandet snarare är ett mått på nyttan 
för den anställde än vilken kostnad företaget har för programmet.  
 
Enligt ägarteoretiskt resonemang anser vi följaktligen inte att det 
förmånsvärde som föreligger vid fullföljandetidpunkten skall betraktas som 
en kostnad för företaget. Vi ser istället denna slutreglering som en ren 
kapitaltransaktion utan resultatpåverkande effekter.  
 
Enligt försiktighetsprincipen skall en kostnad redovisas så snart det 
föreligger en viss sannolikhet att den i framtiden kommer att uppstå. Vad 
gäller redovisning av optionsprogram innebär detta rent praktiskt att det 
eventuella förmånsvärdet skall kostnadsföras direkt vid utställandet av 
programmet. Om kostnaden identifieras och redovisas direkt vid 
utställandet innebär detta emellertid att den aktuella periodens resultat blir 
undermåligt och därmed utgör redovisningen ett otillfredsställande 
beslutsunderlag för företagets intressenter. Resultatet skulle då vara 
påverkat dels av de intäkter och kostnader som uppstår till följd av den 
anställdes prestationer under perioden, dels av kostnader hänförliga till den 
anställdes prestationer under kommande perioder. Som en följd av detta 
skulle även resultatet under nästkommande perioder ge en skev bild av 
företagets ekonomiska verksamhet då resultatet enbart påverkas av de 
intäkter som är hänförliga till den anställdes prestationer men inte av de 
hänförliga kostnaderna. En direkt kostnadsföring enligt 
försiktighetsprincipen anser vi således strida mot matchningsprincipen och 



Redovisning av optionsprogram  
 

97 

kravet på rättvisande bild. Detta då kostnaden uppstår allt eftersom den 
anställde arbetar vilket även bör återspeglas i företagets redovisning. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att utställandetidpunkten är den mest korrekta 
värderingstidpunkten utifrån rådande referensram. Vid denna tidpunkt bör 
således den faktiska kostnaden för programmet bestämmas. Kostnaden bör 
därefter redovisas löpande i takt med att optionens löptid fortskrider. 
Härigenom anser vi att en rättvisande och korrekt redovisning av 
optionsprogrammens förmånsvärden uppnås. 
 
 

8.4 KONSEKVENSER FÖR NÄRINGSLIVET 
Ett införande av en rekommendation som reglerar redovisningen av 
optionsprogram kommer med största sannolikhet att medföra många olika 
konsekvenser för användarna av optionsprogram. Vilka konsekvenser det 
kommer att innebära är svårt att uttala sig om eftersom vi ännu inte vet 
exakt hur den slutgiltiga rekommendationen kommer att vara utformad. 
Den mest oklara och omstridda delen av IASB:s förslag rör vid vilken 
tidpunkt som kostnaden skall värderas. Valet av värderingstidpunkt 
kommer att innebära stora skillnader i konsekvensernas omfattning. Om 
utställandetidpunkten används innebär detta att kostnaden enbart utgörs av 
det förmånsvärde som uppstår i samband med själva utställandet av 
optionen. Om däremot fullföljandetidpunkten används kommer kostnaden 
att påverkas av hela den värdeutveckling förmånsvärdet har under 
optionens löptid. 
 
De senaste årens negativa börsutveckling har medfört att de flesta, i alla fall 
i vår undersökning, utställda optionsprogram är out-of-the-money, vilket 
innebär att företagen inte påverkas av en kostnadsföring i någon större 
omfattning. På sikt kommer denna effekt emellertid att kunna bli 
betydande, under förutsättning att börsen utvecklas positivt. I detta 
avseende får valet av värderingstidpunkt en stor betydelse, utifrån 
ovanstående resonemang, vilket torde vara en anledning till att företagen i 
vår undersökning inte riktigt vet i vilken omfattning de kommer att 
påverkas av en rekommendation. 
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En rekommendation som kräver en kostnadsföring av optionsprograms 
förmånsvärden medför, vilket tidigare nämnts, att mindre bolag får svårt att 
hävda sig mot större bolag i konkurrensen om kompetent personal. Detta 
kan enligt vår mening vara negativt för det svenska näringslivet  då små 
och innovativa företag kan få svårt att utvecklas i samma utsträckning som 
tidigare. Samtidigt menar vi att företag måste kunna bära de faktiska 
kostnader som är hänförliga till deras verksamhet för att de skall vara 
samhällsekonomiskt motiverade.  
 
Vidare anser vi att en kostnadsföring skulle innebära att det väl utbredda 
optionsanvändandet som undersökningen påvisat kommer att minska. 
Anledningen till detta är att företagen sannolikt inte kommer att se 
programmen som ett lika fördelaktigt avlöningsalternativ för de anställda. 
Denna minskning behöver inte bli så påtaglig i ett kortare perspektiv då 
kostnadsföringen inte får så stora effekter vid den rådande lågkonjunkturen. 
 
Avslutningsvis anser vi trots dessa konsekvenser att en rekommendation 
som förordar en kostnadsföring av optioners förmånsvärden bör införas. 
Detta borde vara positivt dels för företagens intressenter som får ett mer 
tillförlitligt beslutsunderlag, dels för företagen själva då de åstadkommer en 
högre grad av trovärdighet i sina redovisningar.  



Redovisning av optionsprogram  
 

99 

9 SLUTSATSER 
 
 

 Uppkomna förmånsvärden i samband med utställda optionsprogram bör 
enligt vår mening betraktas som en kostnad. Anledningen till detta är 
att optionsprograms förmånsvärden är att likställas med 
personalkostnader och bör som sådana påverka företagets resultat. 

 
 Merparten av de svenska börsbolagen är av den uppfattningen att 

upplysningar om de utställda optionsprogrammen i notform är fullt 
tillräckligt. Därmed ser de inte optionsprogrammens förmånsvärden 
som en kostnad varför vi anser att en rekommendation på området 
krävs för att uppnå adekvat och tillräcklig information i redovisningen.  

 
 Vi har valt att anlägga ett ägarteoretiskt synsätt i vår analys av hur 

redovisning av optionsprogram bör utformas. Trots att enhetsteorin 
enligt vår åsikt kan anses mer teoretiskt korrekt väljer vi att tillämpa 
ägarteorin då denna är mer förankrad bland normgivare och lagstiftare.  

 
 I vår uppsats har vi kommit fram till att uppkomna förmånsvärden i 

samband med utställda optionsprogram bör betraktas som eget kapital 
snarare än som en skuld. Detta ställningstagande gör val av 
värderingstidpunkt viktigt då värdeförändringar i eget kapital, i enighet 
med ägarteorin, ej skall beaktas i redovisningen. 

 
 Värdering av kostnaderna som optionsprogrammens användande ger 

upphov till bör i första hand ske enligt verkliga värden. Detta är möjligt 
om det finns ett etablerat marknadsvärde för programmen. Om det ej 
finns ett etablerat marknadsvärde att tillgå anser vi att värdet bör 
beräknas med hjälp av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. 
Genom en enhetlig användning av optionsvärderingsmodell underlättas 
jämförelsen mellan olika bolag och ger således analytiker och andra 
intressenter ett bättre beslutsunderlag.  

 
 Kostnaderna för programmen bör, enligt vår åsikt, värderas vid den 

tidpunkt när värdet överförs från företaget till den anställde, då det är 
vid denna tidpunkt förmånsvärdet uppstår. Kostnaden för företaget 
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uppstår i samband med att företaget ger ett löfte till de anställda som 
möjliggör att vid en framtida tidpunkt bli delägare. Konverteringen till 
aktier ser vi därför endast som en kapitaltransaktion i enighet med 
ägarteorin. Kostnaden för företaget bör således utgöras av skillnaden 
mellan optionens marknadsvärde vid utställandet och det pris den 
anställde betalar och inte det värde som optionen kan tänkas åsättas i 
framtiden.  

 
 De konsekvenser som en reglering medför för svenska börsbolag är 

svåra att uttala sig om eftersom det ännu inte föreligger en slutgiltig 
rekommendation utan endast ett förslag. Dock är det troligt att 
användningen av optionsprogrammen kommer att minska. Vi menar 
ändå att en rekommendation bör vara positiv för näringslivet i den 
bemärkelsen att redovisningen därmed blir mer öppen och tillförlitlig 
vilket i slutändan  gynnar företagen själva. 
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10 EGNA REFLEKTIONER  
 
 

I analysen diskuteras behovet av att reglera  redovisningen av 
optionsprogram samt de konsekvenser detta kan komma att medföra för 
svenskt näringsliv. Detta resonemang bygger delvis på de svar vi erhöll i 
vår undersökning av svenska börsnoterade IT-bolag. IT-branschen har 
drabbats hårt av de senaste årens lågkonjunktur varför merparten av de 
utställda optionsprogrammen är out-of-the-money. Detta faktum resulterar i 
att en kostnadsföring av optionsprogrammens förmånsvärden inte kommer 
att påverka branschen som helhet speciellt mycket inom den närmaste 
framtiden. Om detta undersökningsurval kan ha påverkat undersökningens 
resultat är svårt att uttala sig om. Vi anser emellertid att så inte bör vara 
fallet då merparten av de svenska börsbolagen har påverkats negativt av 
konjunkturen om än inte i samma utsträckning. 
 
Den företagssyn som är mest etablerad och erkänd inom den praktiska 
redovisningen är ägarteorin, vilken således genomsyrar de flesta lagar och 
rekommendationer. Företagssynen enligt ägarteorin är aningen förlegad i 
den meningen att den inte följer dagens företagsstruktur, vilken skiljer på 
ägandet, ledningen och enheten. Denna distinktion framgår tydligare av 
andra teorier såsom enhetsteorin. Vi menar såldes att andra teorier kan vara 
bättre anpassade och applicerbara på dagens företag. Därmed anser vi att 
lagstiftare och normgivare bör överväga en uppdatering av sina 
referensramar.   
 
Då det inte finns något observerbart marknadsvärde på ett optionsprogram 
så förordar vi ett användande av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. 
Denna värderingsmodell har visat sig vara relativt träffsäker vid olika typer 
av optionsvärderingar, varför vi ser den som det bästa alternativet till ett 
marknadsvärde. Dock anser vi att den skulle behövas omformuleras något 
för att på ett riktigt tillförlitligt sätt kunna appliceras på optioner som ställs 
ut i samband med ett anställningsförhållande. Anledningen till detta är att 
det vid dessa optionsavtal ofta föreligger vissa inskränkningar i 
förfoganderätten, exempelvis att den anställde ej kan överlåta optionen. 
Således kommer en värdering enligt Black & Scholes att leda till att 
optionen tillskrivs ett värde som överstiger det som optionen egentligen är 
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värd. En konsekvens av detta är att det framräknade förmånsvärdet, som i 
sin tur ligger till grund för den eventuella kostnadsföringen, blir något 
missvisande. För att få redovisningen ännu mer adekvat bör detta faktum 
tas med i beräkningarna vid en tillämpning av Black & Scholes 
värderingsmodell. 
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11 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Vi anser att det vore av intresse att inom några år utreda de effekter som en 
slutgiltig rekommendation inom optionsområdet medfört för det svenska 
näringslivet. Kommer rekommendationen medföra att nya optionstyper, 
bättre anpassade till regleringen, utformas eller medför den rent av en 
inskränkning i utvecklingen? En annan aspekt vore att utreda hur 
regleringen påverkar användandet av optionsprogram i det svenska 
näringslivet, det vill säga om nyttan av programmen överväger kostnaden. 
 
Vår uppsats utgår från ett företagsperspektiv då vår undersökning bygger 
på svenska IT-bolags åsikter i frågan. Det vore därför av intresse att 
undersöka hur resultatet av studien skulle ha påverkats om vi anlagt ett 
analytikerperspektiv istället. Utifrån detta perspektiv torde undersökningen 
resultera i en mer objektiv syn på hur redovisningen av optionsprogram bör 
vara utformad. 
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APPENDIX 
 

1 BINOMINALMETODEN  
Antag att du har möjlighet att köpa en 1-årig europeisk köpoption, vars 
underliggande tillgång är en aktie i Databolaget AB. Optionen har ett 
lösenpris på 50 kronor, vilket förövrigt även är det aktuella marknadspriset 
för aktien. Bortses från eventuella utdelningar under löptiden så brukar det 
talas om att optionen är at the money. Den riskfria årsräntan ligger på 4%. 
För att göra exemplet lite enklare så antar vi att Databolagets 
aktieutveckling under denna tidsperiod enbart kan anta två olika värden. 
Antingen kan aktievärdet stiga med 25% till 62,50 kronor eller så kan det 
sjunka med 20% till 40 kronor. Frågan är nu hur ett värde skall kunna sättas 
på denna köpoption. 
 
Om Databolagets aktiepris sjunker till 40 kronor så kommer den 
ovanstående köpoptionen att bli helt värdelös. Då är det ju billigare att köpa 
aktien direkt. Ökar däremot aktievärdet till 62,50 kronor så kommer 
optionen att vara värd 12,50 kronor (62,50 – 50 = 12,50). Optionens 
möjliga avkastning kommer således att se ut som följer: 
 
 Aktiepris = 40 Aktiepris = 62,50 
 
1 Köpoption 0 kronor 12,50 kronor 
 
 
Med hjälp av dessa uppgifter kan vi räkna ut det s k optionsdeltat. 

 
 
Med hjälp av optionsdeltat kan vi nu skapa en replikerande portfölj, 
bestående av aktieköp och banklån. Optionsdeltat talar om hur stor del av 
replikeringen som skall utgöras av aktieköpet. Alltså skall vi köpa 0,556 av 
en aktie. Utöver detta köp skall vi även låna 21,37 kronor av banken. Detta 

Optionsdeltat
Optionsprisets möjliga spridning

Aktieprisets möjliga spridning
= =

−
−

=
12 50 0
62 50 40

0 556
,
,

,  
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belopp utgörs av nuvärdet av skillnaden mellan avkastningen från optionen 
och avkastningen från 0,556 av aktien. 
 
 
 Aktiepris = 40 Aktiepris = 62,50 
 
0,556 av en aktie 22,22 kronor 34,72 kronor 
Återbetalning av lån + ränta 22,22 kronor 22,22 kronor 
Total avkastning 0 kronor 12,50 kronor 
 
 
Vi ser att denna replikering ger exakt samma totala avkastning som 
optionen gör. För att kunna ge optionen ett värde behöver vi således endast 
bestämma värdet av den replikerande portföljen. 

Köpoptionen är alltså värd 6,41 kronor. 
 
 

2 RISKNEUTRALA METODEN 
Vi kommer nu att räkna ut värdet på samma option som ovan fast med 
hjälp av den riskneutrala metoden. Denna metod utgår, vilket nämnts 
tidigare, från att alla investerare har samma inställning till risk. Detta gör 
att ovanstående options värde måste vara 6,41 kronor. Annars skulle det ju 
gå att göra en säker vinst genom att antingen köpa eller sälja optionen 
beroende på om priset skulle vara över eller under det framräknade.  
 
Utifrån antagandet att alla investerare har samma inställning till risk kan 
slutsatsen att den förväntade avkastningen på en aktie måste vara lika med 
den riskfria räntan dras. Detta ger följande: 
 
Förväntad avkastning för Databolagets aktie per år= 4%  
 
Vi vet även att Databolagets aktie antingen kan stiga med 25% till 62,50 
kronor eller så kan det sjunka med 20% till 40 kronor. Med hjälp av dessa 

( ) 41,637,21556,050
37,21556,0

=−×=
−= banklånikronoraktieavvärdenköpoptionepåVärde
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uppgifter kan vi beräkna sannolikheten för att det skall bli en positiv 
prisutveckling. 

 
 
 
 

Utifrån detta får vi fram att sannolikheten för en ökning är 53,3%. 
Sannolikheten skall dock inte ses som den sanna sannolikheten. 
Anledningen till detta är att de flesta investerare är riskaverta och 
därigenom kommer att kräva en högre avkastning från aktien. Därför är den 
sanna sannolikheten högre än 53,3%.  
 
Nu kan vi räkna ut det förväntade framtida värdet: 

 
Och optionens nuvärde är: 
 

 
Vi ser att den riskfria metoden genererar samma optionsvärde som vi fick 
fram med binominalmetoden. 
 
 

3 BLACK & SCHOLES FORMELN 
Nu skall vi beräkna optionsvärdet med hjälp av Black & Scholes. För att 
kunna göra detta måste vi veta vad Databolagets aktie har för 
standardavvikelse, σ. Vi antar därför att Databolagets σ = 0,34.  
 
De data som behövs för att beräkna optionsvärdet med hjälp av Black & 
Scholes är följande: 

 
 Aktiens marknadsvärde = P = 50 
 Optionens lösenpris = EX = 50 

[ ]
( ) ( )[ ]

Förväntad avkastning sannolikheten för en ökning

sannolikheten för en ökning

= ×

+ − × − =

25

1 20 4%

[ ] ( )[ ]
( ) ( )

Förväntad avkastning sannolikheten för en ökning sannolikheten för en ökning= × + − ×

= × + × =

12 50 1 0

0 533 12 50 0 467 0 6 6625

,

, , , ,

Förväntat framtida värde
riskfri ränta1

6 6625
1 04

6 41
+

= =
,
,

,  
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 Standardavvikelsen = σ = 0,34 
 Återstående löptid på årsbasis = t = 1 
 Riskfri ränta = r = 4% 

 
Nu skall vi räkna ut optionsvärdet genom applicera ovanstående data i 
Black & Scholes formeln.  
 

( )[ ] ( ) ( )[ ]

( )[ ]

C N d P N d PV EX

där

d
P PV EX

t
t

d d t

= × − ×

= +

= −

1 2

1

2 1

2
ln /

σ
σ

σ

 
 
Först måste d1 och d2 räknas ut. 

 
För att erhålla värdena på N(d1) och N(d2) är det lättast att ta hjälp av en 
tabell över den kumulativa normalfördelningen för variabel d.191 Utifrån 
denna tabell erhåller vi följande: 
 
N(d1) = 0,6122 
 
N(d2) = 0,4781 
 
Nu kan vi sätta in alla data i själva huvudformeln för att sedan erhålla 
optionens värde enligt Black & Scholes. 
 

[ ] ( )[ ]C = × − × =0 6122 50 0 4781 50 1 04 7 62, , / , ,  
 
Som vi ser skiljer sig Black & Scholes framräknade optionsvärde från de 
två tidigare modellernas. Största anledningen till detta är att 
binominalmetoden och den riskfria metoden enbart tar hänsyn till två olika 
utvecklingsmöjligheter hos den underliggande aktien. Black & Scholes 
däremot beräknar värdet utifrån antagandet att aktiekursen hela tiden rör 
sig och därmed påverkar optionsvärdet. Detta gör att just Black & Scholes 

                                                           
191 Brealey, R. & Meyers, S., Principles of corporate finance, Appendix tabell 6, s 1028 

( )[ ]
d1

50 50 1 04
0 34 1

0 34 1
2

0 2854=
×

+
×

=
ln / / ,

,
,

,  

d2 0 2854 0 34 1 0 0546= − × = −, , ,  
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har visat sig fungera väldigt bra i verkligheten, vilket är anledningen till att 
den blivit den mest erkända och accepterade optionsvärderingsmodellen.192 
 

                                                           
192 Brealey, R. & Meyers, S., Principles of corporate finance, s 606f 
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UNDERSÖKNING AV SVENSKA IT-BOLAGS UPPFATTNING 
OM REDOVISNING AV OPTIONSPROGRAM 

 
 
Vi är tre studenter, på ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet, som 
för närvarande arbetar med vår magisteruppsats. Uppsatsen behandlar 
redovisning av optionsprogram samt hur en eventuell kostnadsföring av 
optioners förmånsvärde kommer att påverka svenska IT-bolag. 
 
Bakgrunden till denna enkät är att IASB, den internationella 
motsvarigheten till det svenska Redovisningsrådet, har lagt fram ett förslag 
till rekommendation som förordar en kostnadsföring av optioners 
förmånsvärden. Detta förslag innebär således att skillnaden mellan det som 
den anställde betalar för optionen och dess verkliga värde skall redovisas 
som en kostnad i resultaträkningen. 
 
Vi ämnar att undersöka vilken inställning svenska IT-bolag har till ett 
sådant förslag, samt hur en sådan rekommendation skulle påverka 
användandet av optionsprogram. 
 
Samtliga svar i undersökningen kommer att behandlas fullständigt 
konfidentiellt. För vår analys skull är det av stor vikt att vi kan använda oss 
av Era citat, men vill Ni ej det så respekterar vi naturligtvis detta. 
Bakgrundsfaktan kommer således enbart användas vid den kommande 
analysen. Markera i enkäten hur Ni vill att Era svar skall behandlas. 



 
 

 

 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
 

 Svara på frågorna i det utrymme som finns under respektive 
fråga. Var gärna så utförlig som möjligt när Ni besvarar 
frågorna. Detta kommer att underlätta för oss att få ut mesta 
möjliga av enkäten. 

 
 Har Ni några frågor, tveka inte att kontakta oss per e-post eller 

telefon. Alternativt kan Ni vända Er till vår handledare Peter 
Jederström på telefonnr: 013 – 28 15 59, eller via e-post: 
petje@eki.liu.se 

 
 Efter att Ni svarat på frågorna, skicka vänligen svaren med e-

post till följande adress: 
 

frelu603@student.liu.se 
 
 

Vi vore mycket tacksamma om Ni besvarar denna enkät snarast! 
 
 
 
Tack på förhand för Er medverkan!  



 

 

Enkäten 
 

 

 

Hur önskar Ni att Era svar skall behandlas? 
 

 Får varken citera eller  ڤ                Får citera men ej  ڤ             Får citera och  ڤ

       uppge namn &            uppge namn & företag        uppge namn & företag 
     företag  
 
 

Bakgrundsfakta: 
 
Namn: ______________________________________  
 
Befattning: __________________________________  
 
Företag:_____________________________________  
 
Företagets omsättning: _________________________  
 
Antalet anställda: _____________________________  
 
 
Undersökningsfrågor: 
 

 

1. Vilken eller vilka typer av optionsprogram använder sig Ert företag av i 
dagsläget? 
 
 Köpoption  ڤ   *Personaloption  ڤ   Teckningsoption  ڤ 
   Annat  ڤ Konvertibelt skuldebrev  ڤ Syntetisk option  ڤ 

* en option som inte föranleder förmånsbeskattning vid utgivandet 
 

 

2.  Hur länge har Ert företag använt sig av någon form av optionsprogram? 
 
     _______år 



 
 

 

3.  Hur är optionsprogrammet utformat ? (exempelvis med avseende på 
optionens löptid, hur   många aktier omfattas etc)  
 Utveckla gärna svaret! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Vilka har möjlighet att delta i Ert program? (företagsledning, chefer, 

samtliga anställda etc.) Vid användning av flera program så ange gärna 
vilket vart och ett vänder sig till. 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

5. Erbjuds optionerna till de anställda utan krav på betalning? 
 

 

 .Ja, erhålls utan ersättning  ڤ 
 .Nej, den anställde måste erlägga en optionspremie  ڤ 
 
 

6. Om Ni använder Er av någon slags prissättning, hur sker då denna?  
 

 

 

 

 

 



 

 

7.  Varför har Ert företag valt att använda sig av optionsprogram?  
 Utveckla gärna svaret! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Enligt gällande rekommendationer behöver ju företag endast redovisa 
sina optionsprogram i notform. IASB:s förslag till rekommendation går, 
vilket tidigare nämnts, ut på att optionernas förmånsvärden skall 
redovisas som en kostnad och därmed belasta resultaträkningen. Vilket 
av alternativen anser Ni ger mest rättvisande bild av företagets 
ekonomiska verksamhet?  

 Utveckla gärna svaret! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

9.  Hur kommer Ert företags nuvarande optionsprogram påverka bolagets 
resultat om den föreslagna rekommendationen träder ikraft?  
Utveckla gärna svaret! 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

10.Om en rekommendation som kräver en kostnadsföring av optioners 
förmånsvärde träder i kraft, hur kommer detta att påverka Ert företags 
användande av optionsprogram? 

 Utveckla gärna svaret! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När enkäten är färdigifylld kan Ni spara den som ”Returenkät” på Er 
hårddisk. Därefter kan Ni skicka filen till frelu603@student.liu.se 
 
OBS!!! Glöm ej att bifoga den sparade filen i svarsmailet. 
 
 
Tack för Er medverkan! 
 



 

 

Chi-tvåtest av frågorna 5 och 8                              Bilaga 2 
 
 
Respondent Klass Fråga 5 Fråga 8 
1 1 Nej  RR 
2 1 Nej Partiellt bortfall 
3 1 Ja/Nej Not 
4 1 Nej Tar ej ställning 
5 2 Ja/Nej RR 
6 1 Nej RR 
7 1 Nej Tar ej ställning 
8 1 Nej Partiellt bortfall 
9 2 Nej Tar ej ställning 
10 2 Nej Not 
11 2 Ja Tar ej ställning 
12 1 Ja/Nej Not 
13 1 Nej Not 
14 1 Nej Tar ej ställning 
15 1 Partiellt bortfall RR 
16 2 Ja/Nej Not 
17 1 Ja/Nej Tar ej ställning 
18 1 Nej Not 
19 1 Nej Not 
20 1 Nej Partiellt bortfall 
21 1 Ja/Nej Not 
22 1 Nej Not 
23 1 Nej Partiellt bortfall 
24 2 Ja/Nej Tar ej ställning 
25 1 Nej Tar ej ställning 
26 1 Nej RR 
27 1 Nej Tar ej ställning 
 
 



 
 

 

Fråga 5 
 
 
Erbjuds optionerna till de anställda utan krav på betalning? 
 
    

 Klass 1 Klass 2
Ja 0 (0,77) 1 (0,22) 1 
Nej 16 (14) 2 (4) 18
Ja/Nej 4 (5,44) 3 (1,56) 7 
Partiellt bortfall 1 (0,77) 0 (0,22) 1 
Totalt 21 6 27
 
 
α = 0,05, antal frihetsgrader = 3  
 
Hypotes: Klass 1 = Klass 2 
Om  χ2 > 7,81 förkastas hypotesen 
 
χ2 = 6,827 
 
 
 
Fråga 8  
 
Enligt gällande rekommendationer behöver ju företag endast redovisa sina 
optionsprogram i notform. IASB:s förslag till rekommendation grå, vilket 
tidigare nämnts, ut på att optioners förmånsvärden skall redovisas som en 
kostnad och därmed belasta resultaträkningen. Vilket av alternativen anser 
Ni ger mest rättvisande bild av företagets ekonomiska verksamhet? 
 

 Klass 1 Klass 2
RR 4 (3,89) 1 (1,11) 5 
Not 7 (7) 2 (2) 9 
Tar ej ställning 6 (7) 3 (2) 9 
Partiellt bortfall 4 (3,11) 0 (0,89) 4 
Totalt 21 6 27



 

 

 
α = 0,05, antal frihetsgrader = 3  
 
Hypotes: Klass 1 = Klass 2 
Om  χ2 > 7,81 förkastas hypotesen 
 
χ2 = 1,801 
 
 
 
  


