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Sammanfattning 
Författare: Fredric Hammar och Andreas Skogh  

Handledare: Rolf Rundfelt 

Titel: Förekomsten av aktierelaterade instrument – en studie av hur svenska börsbolag 

utformat sina incitamentsprogram före och efter införandet av IFRS 2 

 

Bakgrund och problem: Efter införandet av IFRS 2 ska svenska börsbolag behandla 

aktierelaterade ersättningar som en kostnad i redovisningen. Då detta inte krävdes 

tidigare, medförde de nya reglerna diskussioner om vilka konsekvenserna skulle bli. 

Frågan är om kostnadsföringen av dessa ersättningar lett till att bolag utformat sina 

aktierelaterade incitamentsprogram annorlunda efter införandet av IFRS 2. 

 

Syfte: Att undersöka om införandet av IFRS 2 har påverkat svenska börsbolags 

utformning av aktierelaterade incitamentsprogram samt förklara orsaken till en 

eventuell förändring. 

 

Metod/Empiri: Information har samlats in via årsredovisningar från 42 svenska 

noterade bolag under en tidsperiod av tio år. Datamaterialet analyseras genom 

observationer och regressionsanalyser där isolering sker av påverkan från 

företagsspecifika faktorer.   

 

Slutsatser: Studien visar på att förekomsten av optionsprogram minskar under åren 

2003 och 2005 samtidigt som antalet aktieprogram ökar. Förändringen sker samtidigt 

som införandeprocessen av IFRS 2 och stämmer överens med antagandet om att 

kostnadsföringen av aktierelaterade ersättningar ligger bakom förändringen. Att 

kostnadsföring påverkar bolagsbeslut i utformning av incitamentsprogram 

överensstämmer med studier, som visar att beslutsfattare i bolag anser att bolagets 

intressenter koncentrerar sig på den redovisade vinsten. 

 

Nyckelord: IFRS 2, aktierelaterade ersättningar, incitamentsprogram, kostnadsföring, 

ekonomiska konsekvenser. 
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Abstract 
Authors: Fredric Hammar and Andreas Skogh 

Supervisor: Rolf Rundfelt 

Title: The presence of shared-based instruments – a study of how Swedish listed 

companies have shaped their incentive programs before and after the adoption of IFRS 

2. 

 

Background and problem: Swedish listed companies treat share-based payments as an 

expense since the adoption of IFRS 2. The adoption meant a change compared to 

previous accounting treatment, which triggered discussions regarding the consequences 

of such expensing. The question is if the expensing of share-based payments resulted in 

changes in the design of share-based incentive programs.  

  

Aim: Investigate whether the adoption of IFRS 2 has affected the design of share-based 

incentive programs in Swedish listed companies and explain the reason for such change. 

  

Method/Empirics: Information has been collected through annual reports from 42 

Swedish listed companies over a period of ten years. In order to analyze the impact of 

IFRS 2, observations are made together with regression analysis where the impact of 

firm-specific determinants is accounted for. 

 

Conclusions: The existence of option plans are reduced between 2003 and 2005, while 

the number of share plans is increasing. The change takes place at the same time as the 

implementation process of IFRS 2 and is consistent with the assumption that the 

mandatory expensing of share-based payments is causing the change. The reason for 

expensing affecting corporate decisions regarding share-based incentive programs is 

that decision makers believes that company stakeholders focuses on reported earnings. 

 

Key words: IFRS 2, share-based payments, incentive program, expensing, economic 

consequences. 
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1. Inledning 
I kapitlet beskrivs bakgrunden till införandet av IFRS 2 i Sverige. Vidare diskuteras de 

problem som detta kan ha inneburit, för att sedan mynna ut i studiens syfte och 

frågeställningar. Slutligen avhandlas undersökningens avgränsningar samt den 

disposition som uppsatsen följer.   

1.1 Bakgrund 

 

“It seems to me that the realities of stock options can be summarized quite simply:  If 

options aren’t a form of compensation, what are they?  If compensation isn’t an 

expense, what is it?  And if expenses shouldn’t go into a calculation of earnings, where 

in the world should they go?” 

 

   – Buffet, W., 1993 

 

Huruvida ersättningar till anställda i bolag ska ske med optioner och andra typer av 

instrument, som beror på aktiens utveckling, har länge varit en fråga som debatterats 

(Bång & Waldenström, 2009). Likaså har det i redovisningskretsar diskuterats hur 

ersättningarna egentligen borde behandlas redovisningsmässigt. Huvudfrågan har varit 

om de aktierelaterade ersättningarna, som bolag tilldelar sina anställda som ett 

komplement till den kontanta lönen, ska ses som en kostnad (Alves, 2010). Den 

amerikanska finansmogulen Buffet ansåg tidigt att det var en självklarhet att optioner 

till anställda skulle ses som en kostnad för bolagen. Ronen (2006) argumenterade mot 

detta och menade att bolagets förmögenhet inte minskade genom den här typen av 

kompensation till anställda. Däremot minskade de tidigare ägarnas del av bolagets 

förmögenhet eftersom deras ägarandel blev mindre om antalet aktier på marknaden 

ökade.  

 

Effekten av att låta de anställdas aktierelaterade ersättningar utgöra en kostnad i 

bolagens resultaträkningar har undersökts vid ett flertal tillfällen. Bergström, et al. 

(2004) menade att de trettio största börsbolagen i Sverige skulle ha redovisat en vinst 

som var i genomsnitt 1,5 procent lägre år 2002 om kostnadsföring hade varit aktuellt. 
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Guarino och Silverblatt (2005) visade upp en större effekt i amerikanska bolag där 

vinsten skulle ha minskat med 4,2 procent år 2004. Men det fanns en stor skillnad 

mellan olika branscher. Det genomsnittliga resultatet för amerikanska IT-bolag skulle 

ha sjunkit med hela 18 procent.    

 

Ett försök att införa kostnadsföring av aktierelaterade ersättningar till anställda gjordes 

redan under 1990-talet i USA men stoppades av den amerikanska senaten (Dechow, et 

al., 1996). Nya försök gjordes under början av 2000-talet, både i USA och av den 

internationella normgivaren av redovisningsregler, International Accounting Standards 

Board (IASB). De nya försöken var mer lyckosamma vilket resulterade i nya 

uppsättningar av regler. De presenterades under år 2004, och trädde i kraft år 2005. 

(Alves, 2010) 

 

I Sverige har IASBs regelverk, International Financial Reporting Standards (IFRS), 

varit obligatoriskt för börsnoterade koncerners redovisning sedan den första januari 

2005 (Sundgren, et al., 2009). Det hör samman med Sveriges medlemskap i EU, där det 

beslöts år 2002 att IFRS skulle införas och gälla för alla noterade koncerner inom EU 

(EU, 2002). Innan dess var Redovisningsrådets Rekommendationer (RR) den 

uppsättningen av redovisningsregler svenska företag skulle följa (Sundgren, et al., 

2009).  

 

I regelsamlingen IFRS regleras redovisning av aktierelaterade ersättningar i standarden 

IFRS 2 som tydligt kräver att de aktierelaterade ersättningarna hanteras som kostnader 

(p.1, FAR SRS, 2008). Tidigare hade de svenska bolagen under en lång tid inte haft 

några särskilda regler riktade mot hanteringen av de aktierelaterade ersättningarna. Först 

den första januari 2004 trädde en svensk standard i kraft som reglerade området, RR 29. 

Dock innehöll RR 29 endast krav på upplysningar och inget ställningstagande kring en 

eventuell kostnadsföring. (Sundgren, et al., 2009)      
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1.2 Problemdiskussion 

Införandet av IFRS för svenska börsbolag innebar att de aktierelaterade ersättningarna 

till anställda skulle ses som kostnader. Detta resulterade i nästan samtliga fall i lägre 

rapporterad vinst för de bolag som använde sig av aktierelaterade ersättningar till sina 

anställda. De aktierelaterade ersättningarna innebär att det sker en värdeöverföring från 

bolaget till de anställda och ryms inom begreppet aktierelaterade incitamentsprogram. I 

gruppen aktierelaterade incitamentsprogram ingår även instrument som de anställda 

betalar för (Smitt, el al., 2002). När redovisningsreglerna för en del av de aktierelaterade 

incitamentsprogrammen nu förändrats, är frågan om börsbolagen utformar dessa 

program på något annat vis. Kan en redovisningsmässig justering av bolagens resultat 

leda till företagsbeslut i syfte att undvika de ökande kostnaderna? 

 

På effektiva marknader borde inte en förändring av redovisningsregler ha någon 

påverkan över vilka beslut ett bolag fattar, om informationen alls redovisats tidigare. 

Det beror på att användare av finansiell information även bör uppfatta den information 

som lämnas vid sidan av de finansiella rapporterna. Införandet av kostnadsföring av de 

aktierelaterade ersättningarna innebär endast att informationen byter plats från 

upplysningar i årsredovisningen till resultaträkningen. I sådana fall finns ingen 

anledning för bolag att ändra sitt beteende, eftersom bolagets intressenter redan tidigare 

räknat med incitamentsprogrammens effekter. Aboody, et al. (2004) lade fram stöd för 

ett sådant resonemang, när de konstaterade att värdet hos bolag som självmant valt att 

redovisa optionsprogrammens kostnader inte påverkades av beslutet. Inte heller 

Dechow, et al. (1996) kunde upptäcka att kostnadsföring av aktierelaterade ersättningar 

påverkade bolagens värde.   

 

Även om investerare och andra intressenter på effektiva marknader uppfattar bolagens 

information på samma sätt oberoende av var informationen lämnas, behöver det inte 

innebära att företagsbesluten påverkas. Istället bör det vara de effekter som bolagets 

beslutsfattare tror att informationen kommer att ha på intressenterna som är avgörande. 

Enligt en enkätundersökning av Graham, et al. (2005) ansåg ekonomichefer att den 
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redovisade vinsten var det klart viktigaste måttet på hur väl bolaget presterade. Med en 

sådan syn, kan det mycket väl uppstå en negativ inställning gentemot aktierelaterade 

ersättningar i bolagen. Redovisning enligt IFRS 2 innebär generellt att kostnaderna 

ökar, vilket medför sjunkande vinster. 

 

I USA respektive Holland har flera undersökningar (Feng & Tian, 2009; Kraakman, 

2010) visat att de nya redovisningsreglerna resulterat i en lägre tilldelning av optioner. 

Istället har en ökning av tilldelade aktier till de anställda observerats. I Sverige har 

däremot ingen förändring av börsbolagens utformning av aktierelaterade 

incitamentsprogram noterats (Abeditary & Pamukci, 2008). Dock har de svenska 

studierna varit framtidsinriktade, till skillnad från andra undersökningar som observerat 

vilka aktierelaterade instrument som bolagen föredragit före och efter 

redovisningsförändringen. Istället för att betrakta vad bolagen verkligen har gjort har de 

svenska studierna frågat bolagen: ”kommer ni att förändra er utformning av 

incitamentsprogram på grund av införandet av IFRS 2?”. De valda teknikerna i 

studierna utförda i Sverige har varit intervjuer (Dessborn, et al., 2005) och enkäter 

(Cabander & Engström, 2005; Abeditary & Pamukci, 2008) där företrädare för bolagen 

fått svara på vad de tycker och tror. Det saknas alltså en studie som granskat 

utvecklingen av de svenska bolagens aktierelaterade incitamentsprogram i efterhand. 

Kan verkligen de svenska börsbolagens beslut rörande incitamentsprogram skilja sig 

från bolag i andra länder, trots att det rör sig om samma typ av redovisningsförändring? 

För att ta reda på detta krävs en studie över hur utformningen av aktierelaterade 

incitamentsprogram utvecklats i de svenska bolagen omkring införandet av IFRS 2. 

 



 

 

 

  

 

   

   5 

1.3 Frågeställning 

 Har svenska bolags utformning av aktierelaterade incitamentsprogram till 

anställda förändrats över åren 1999 till 2008? 

 Har IFRS 2 haft en påverkan på svenska bolags val av instrument i sina 

aktierelaterade incitamentsprogram? 

 Vilka är orsakerna till den eventuella påverkan IFRS 2 har haft på 

aktierelaterade incitamentsprogram? 

 

1.4 Syfte 

Att undersöka om införandet av IFRS 2 har påverkat svenska börsbolags utformning av 

aktierelaterade incitamentsprogram samt förklara orsaken till en eventuell förändring. 

 

1.5 Avgränsning 

I studien undersöks hur aktierelaterade incitamentsprogram till anställda har förändrats. 

Även om IFRS 2 även reglerar andra typer av aktierelaterade incitamentsprogram tas 

inte de transaktionerna upp i den här studien. När incitamentsprogram nämns hädanefter 

så menas alltid aktierelaterade incitamentsprogram.   

 

Eftersom forskningsfrågan baseras på införandet av IFRS 2 i börsnoterade koncerner, är 

enbart denna typ av bolag intressanta för studien.  

 

Det finns en rad faktorer som kan påverka de beslut som ett bolag tar. Två faktorer som 

har identifierats är skatteregler och införda koder för bolagsstyrning. För att avgränsa 

undersökningsområdet exkluderas de från studien, men kan utgöra ytterligare faktorer i 

framtida forskning. 
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1.6 Uppsatsens disposition 

 

Metod Metodkapitlet presenterar tillvägagångssättet som används 

för att studera ämnet, men även hur den empiriska 

datainsamlingen har skett tas upp under detta kapitel. 

 

Referensram I referensramen förklaras begreppet aktierelaterade 

incitamentsprogram samt beskrivs hur aktierelaterade 

ersättningar ska behandlas i redovisningen. Här presenteras 

också teorier som används som verktyg i analysen, tidigare 

forskning och företagsspecifika faktorer. 

 

Empiri  Empiriavsnittet innehåller den datainsamling som utförts för 

att besvara studiens syfte. Datainsamlingen har skett genom 

att studera årsredovisningar och företagsspecifika data för 42 

stycken under en tioårsperiod. 

 

Analys I analyskapitlet tolkas den datainsamling som har gjorts i 

empiriavsnittet. Därefter analyseras om IFRS 2 kan vara en 

faktor som påverkat utformningen av aktierelaterade 

incitamentsprogram. Denna del testas även med regressioner. 

Avslutningsvis sker en diskussion om varför IFRS 2 skulle 

kunnat påverka förändringen i incitamentsprogram.  

 

Slutsats I slutsatskapitlet presenteras de slutsatser som kan dras av 

analysen. Vidare besvaras frågeställningen och syftet med 

studien.  

 

Reflektioner Studien avslutas med författarnas reflektioner och förslag till 

framtida forskning. 
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2. Metod 
Kapitlet inleds med en diskussion kring vilken undersökningsmetod som bör användas 

för att uppfylla studiens syfte, följt av redogörelser av studiens design och 

urvalsprocess. Efter det diskuteras den information som samlas in i undersökningen 

samt sker en beskrivning av hur datamaterialet ska analyseras. Avslutningsvis sker en 

redogörelse angående studiens kvalitet.   

 

2.1 Metodval 

Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, de svenska börsbolagens 

utformning av incitamentsprogram påverkades av införandet av IFRS 2. För att svara på 

den frågan krävs först en undersökning av trender i utformningen av börsbolagens 

aktierelaterade incitamentsprogram. Därefter kan sambanden mellan IFRS 2 och de 

eventuella förändringarna studeras. Valet av metod faller i studien på studerande av 

börsbolagens årsredovisningar med efterföljande analys med betoning på statistik. 

Anledningen är resonemanget nedan.  

 

En möjlig metod för att besvara syftet är att utföra intervjuer med ett urval av svenska 

börsbolag. Genom att ställa öppna frågor och ha möjligheten att ställa följdfrågor kan 

mer specifik information inhämtas från färre källor (Gustavsson, 2004). Enligt Bryman 

och Bell (2005) är nackdelen med en sådan undersökning att det är tidskrävande att 

bedriva intervjuer. I studien eftersträvas svaret på frågan om det skett en förändring av 

utformningen av incitamentsprogram. Att då endast undersöka ett fåtal bolag ger få 

möjligheter att generalisera resultatet till hur de svenska börsbolagen som grupp 

utformat sina incitamentsprogram. Vidare ger en studie baserad på intervjuer 

information om hur de intervjuade personerna ser på frågan hur utformningen av 

incitamentsprogram påverkats, inte det verkliga utfallet vilket är studiens fokus. Då 

undersökningen inriktar sig på en tidpunkt flera år tillbaka i tiden ökar svårigheten att 

finna personer som besitter relevant kunskap för studien. Dessutom finns en risk att 

intervjupersonerna förändrat sin syn på bolagens incitamentsprogram under tiden 

genom efterhandskonstruktioner.  
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Att låta bolag besvara enkäter där frågor ställs angående deras utformning av 

incitamentsprogram är ett alternativ till intervjuer. Fördelen med enkäter gentemot 

intervjuer är att ett större antal bolag kan undersökas då metoden i regel kräver mindre 

tid per undersökt bolag (Gustavsson, 2004). Dock kvarstår problemet med att finna 

personer i bolaget med ett gott minne av situationen kring tiden för införandet av IFRS 

2. Dessutom ökar risken för att personer med dålig insyn i bolagets aktierelaterade 

incitamentsprogram svarar på frågorna. Utan en kontakt med de personer som svarar 

kan inte dessa personers behörighet kontrolleras. Ett annat problem är hur det bortfall 

som vanligen förekommer i samband med enkätstudier ska behandlas (Gustavsson, 

2004).  

 

Ytterligare en metod för att undersöka börsbolags utformning av incitamentsprogram är 

att studera bolagens årsredovisningar. Här finns beskrivningar av de aktierelaterade 

incitamentsprogram som var i bruk i bolaget vid tiden för årsredovisningen. Fördelar 

med metoden är att informationen är lättillgänglig via bolagens hemsidor och att 

information angående aktierelaterade incitamentsprogram till viss del är granskad av 

revisorer. Dock är årsredovisningar som informationskälla av statisk natur, vilket 

innebär att ytterligare information utöver vad som nämns i källan inte kan fås. Är något 

otydligt behövs ännu en källa i form av exempelvis en intervjuperson då följdfrågor inte 

kan ställas till årsredovisningen. Ett viktigt argument för att utnyttja årsredovisningar 

som källa i den här studien är att det inte krävs en återblick av någon individ för att 

komma fram till informationen. Årsredovisningar skapas i nära anslutning till tiden som 

den berör, det senast avslutade räkenskapsåret i bolaget. Datamaterial hämtade från 

årsredovisningarna kan sammanställas för att utföra en undersökning angående 

eventuella förändringar i börsbolags utformning av incitamentsprogrammen. Dessutom 

kan eventuella förändringars samband med IFRS 2 studeras både via tabeller och 

diagram, samt genom statistiska tester. Den metod som används i studien blir därmed 

studerandet av årsredovisningar eftersom den bedöms som lämpligast baserat på 

studiens syfte.   
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2.2 Forskningsdesign  

För att undersöka om de svenska börsbolagen reagerade på införandet av IFRS 2 med 

avseende på incitamentsprogram krävs en studie som löper över flera år. Förändringar 

mellan åren kan på så sätt mätas och statistiskt testas för att visa den utveckling som 

skett i datamaterialet (Bryman & Bell, 2005).   

 

Den insamlade informationen i studien löper över en period av tio år. Det kan ställas i 

relation till flera liknande tester av aktierelaterade incitamentsprogram där den 

undersökta tidsperioden i regel varit kortare (Choudhary, 2008; Kraakman, 2010). Vad 

en kort tidsperiod kan misslyckas med att visa är när trender i datamaterialet förändrats. 

En förändring som består över flera år kan ha utlösts av en annan faktor, vilket kan leda 

till fel slutsatser av vilka förändringar som beror på IFRS 2. En lång tidsperiod ger en 

överblick över förändringar över tiden och minskar därigenom risken för misstolkning 

av den insamlade informationen. 

 

Att just perioden från år 1999 till 2008 väljs beror på att tidsperioden där IFRS 2 

föreslogs, presenterades och trädde i kraft varade från år 2002 till år 2005. Det 

insamlade datamaterialet ger då en inblick i utvecklingen av antalet aktierelaterade 

instrument under införandeprocessen av IFRS 2, samt tre år innan och efter denna 

process. En fördel med att ha en senare tidsperiod är att bolagen gradvis blivit 

utförligare i sin information om aktierelaterade incitamentsprogram, både på eget 

initiativ och genom reglering. Då insamlandet av datamaterial från år 1999 var 

genomförbart trots mindre utförlig information, väljs ändå att starta undersökningen 

detta år jämfört med att lägga studien senare i tiden. 

 

2.3 Urvalsram              

Som ett första steg i urvalsavgränsningen väljs de 53 bolag som var noterade på 

Stockholmsbörsens lista för de största börsnoterade bolagen, Large Cap, 31 december år 

2008. Anledningen till den här första avgränsningen var en föreställning om att stora 

bolag i större utsträckning utnyttjat aktierelaterade incitamentsprogram samt att 

sannolikheten ansågs större att bolagen varit börsnoterade under mätperiodens tio år. 
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Anledningen till att notering ingår som urvalskrav är att främst börsnoterade bolag 

påverkats av införandet av IFRS och att informationen från börsbolag är mer 

lättillgänglig. Att studera förändringar under hela perioden för ett och samma bolag 

behövs för att påvisa förändringar (Gustavsson, 2004). Om olika bolag figurerar i 

undersökningen under olika år kan detta vara en faktor som påverkar resultatet av 

studien. Kvar av de ursprungliga 53 bolagen är då 42 bolag som undersöks eftersom de 

varit noterade under samtliga tio år.  

 

Bland de bolag som ingår i studien finns ett antal som inte använt sig av aktierelaterade 

incitamentsprogram till anställda under mätperioden. För att de statistiska testerna, som 

syftar till att mäta förändring, inte ska påverkas av dessa bolag exkluderas de från 

datamaterialet i samband med testen. De exkluderade bolagen ingår dock ändå i 

studiens slutliga analys via de tabeller som presenteras och är en del av 

analysunderlaget. 29 bolag har använt aktierelaterade incitamentsprogram under 

mätperioden och därmed ingår i de statistiska testerna. Den totala urvalsprocessen och 

de bolag som ingår visas i bilaga A.  

 

2.4 Val av insamlat datamaterial 

Innan datainsamlingen äger rum behövs ett beslut kring vilket datamaterial som behövs 

i studien och hur datamaterialet ska definieras. Själva utformningen av 

incitamentsprogram definieras som de aktierelaterade instrument som 

incitamentsprogrammen består av. En viktig del av datamaterialet är antalet tilldelade 

instrument över undersökningsperiodens tio år. Studien undersöker inte olika typer av 

villkor inom programmen och om bolagen väljer att säkra programmens kostnad. 

Anledningen är främst att studien syftar till att undersöka förändringar i 

incitamentsprogrammen, där instrumentet som tilldelas de anställda är information som 

både är lättillgänglig och mätbar. Dessutom är kvaliteten på bolagens information om 

exempelvis villkor varierande, både över tid och mellan bolagen generellt. Ett bättre 

mått än antalet tilldelade instrument hade varit värdet av bolagens tilldelade instrument. 

Ett mått på värde exkluderar de skillnader som kan finnas i antal tilldelade instrument 
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mellan olika bolag beroende på bolagens olika aktiepriser. Om aktiekursen för ett 

specifikt bolag är lågt krävs vanligen fler instrument för att kompensera personalen. 

Dock saknas det konsistent information om de tilldelade instrumentens värde under hela 

undersökningsperioden vilket leder till att måttet inte kan användas.       

 

I studien undersöks också, förutom antalet instrument som tilldelas de anställda, vilka 

typer av instrument som föredras av bolagen över tid. Relationen mellan antalet 

tilldelade instrument och antal bolag som tilldelar det specifika instrumentet ger 

information om hur vidlyftiga respektive restriktiva bolagen är i sina 

incitamentsprogram. Att endast ta existensen av incitamentsprogram i beaktande leder 

till att den här typen av förändring inte registreras. Mer information om de 

aktierelaterade instrumenten som ingår i studien ges i referensramen (3.1).  

2.4.1 Företagsspecifika faktorer 

En risk föreligger för att tilldelning av aktierelaterade instrument i de undersökta 

bolagen förändrats genom att även bolagen i sig förändrats. För att undanröja sådana 

effekter samlas information in om faktorer i bolagen som kan ligga bakom förändringar 

av incitamentsprogrammen. De faktorer som används i studien är företagsstorlek, 

företagsutveckling, risk och skuldsättning. Det finns ofta mer än ett mått för varje 

variabel, därför definieras faktorerna. Dessutom visas i tabellen den effekt som varje 

faktor enligt teori och tidigare empiriska studier antas ha på storleken av ett bolags 

tilldelning av aktierelaterade instrument. Alltså hur antalet instrument de anställda i ett 

bolag får tillgång till under ett år bör påverkas av förändringar av dessa 

företagsspecifika faktorer.    

 

Företagsstorleken representeras av storleken på bolagens tillgångsmassa under året. Ett 

växande bolag förväntas tilldela ett större antal instrument. Företagsutveckling syftar på 

hur väl bolagets värde utvecklats. Detta mått representeras av aktiens avkastning under 

36 månader, fram till årets slut. En positiv utveckling på bolagets värde förväntas leda 

till ökande tilldelningar av aktierelaterade instrument. Risken utgörs av aktiens 

volatilitet, mätt som standardavvikelsen i månadsdata, under 36 månader inklusive 
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innevarande år. Faktorn har visats påverka tilldelning av instrument, men i olika 

riktning beroende på vilken studie som åberopas. Ett bolags skuldsättning kan påverka 

omfattningen av bolagens incitamentsprogram genom exempelvis hårda lånevillkor. I 

villkoren kan det ingå restriktioner gällande incitamentsprogram, direkt eller indirekt. 

Variabeln mäts som andelen skulder bolagets totala finansiering för samma år. En större 

andel lån i förhållande till eget kapital antas leda till restriktioner på tilldelning av 

aktierelaterade instrument.    

       

Företagsspecifika faktorer 

Mått Definition Effekt på tilldelning 

Företagsstorlek Totala tillgångar Positiv 

Företagsutveckling Aktieavkastning över 36 mån Positiv 

Risk Volatilitet (standardavvikelsen), 36 mån Positiv / Negativ 

Skuldsättning Totala skulder / Totala tillgångar Negativ 

        Tabell 1: De företagsspecifika variabler som används i studien 

 

2.5 Datainsamlingen 

Inledningsvis samlas litteratur på området för att bygga upp kunskap för uppsatsens 

referensram. Litteraturen samlas in genom biblioteket vid Linköpings Universitet, FAR 

Komplett, artikeldatabasen Scopus samt sökningar på Google Scholar.  

 

Årsredovisningarna lokaliseras i de flesta fallen genom bolagens hemsida, men i vissa 

fall utförs sökningar över Internet för att hitta den databas där bolaget placerat sina äldre 

årsredovisningar. Datamaterial över de mått som valts ut för att representera de 

företagsspecifika faktorerna söktes genom programmen Reuters 3000 och Datastream.  

 

Innan insamlingen av datamaterialet inleds utförs en pilotstudie. Syftet är att undersöka 

om författarnas tillvägagångssätt vid insamlingen är likadant. Tio årsredovisningar väljs 

ut som testobjekt. Pilotstudiens resultat visade inte på att skillnader i tolkning av 

årsredovisningarnas information fanns. Förutom skillnader i informationstolkningen kan 
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även brister i undersökningsmodellen upptäckas. Inledningsvis undersöktes även hur 

många av de instrument som tidigare tilldelats anställda som ännu inte förfallit eller 

utnyttjats. Informationen i årsredovisningarna var dock inte tillräckligt utförlig under 

hela mätperioden för att en sådan undersökning skulle kunna fullföljas. 

 

2.6 Analysmetod 

Studien riktar in sig på tre frågor som utreds i analysen. För att undersöka om det skett 

någon förändring i utformningen av aktierelaterade incitamentsprogram observeras det 

insamlade datamaterialet i syfte att notera trender avseende de instrument som nyttjas. 

Vidare diskuteras de olika instrumentens karaktär, både redovisningsmässigt och 

funktionsmässigt, som grund för en analys av kopplingen mellan IFRS 2 och eventuella 

trendförändringar. Sambandet mellan IFRS 2 och börsbolagens incitamentsprogram 

testas genom regressionsanalyser och ett flertal statistiska säkerhetskontroller av 

datamaterialet. Ett samband är svårt att fastställa utan en orsak till varför IFRS 2 

påverkat börsbolagens val av instrument i de aktierelaterade incitamentsprogrammen. 

Därför avslutas analysen med att undersöka anledningar till vad denna påverkan kan 

bero på.      

2.6.1 Beskrivande statistik    

Den information som redovisas i form av beskrivande statistik redovisas i empirikapitlet 

i två delar. Först visas antalet bolag som tilldelat anställda en viss typ av aktierelaterat 

instrument per år. Sedan antalet instrument som tilldelats under varje år, fördelat på de 

olika instrument som ingår i undersökningen. Antalet aktierelaterade instrument är 

studiens viktigaste mått, men antalet bolag är ett komplement som kan användas för att 

exempelvis notera observationer där ett stort antal instrument tilldelats. Dessutom kan 

fall där bolag över tid blir mer restriktiva i sin tilldelning belysas.  

2.6.2 Analytisk statistik 

Den analytiska statistiken i studien består av två regressionsanalyser som syftar till att 

mäta den påverkan som införandet av IFRS 2 haft på antalet tilldelade optioner och 

antalet tilldelade aktier. Regressionsanalyserna har utförts som komplement till övrig 

analys i syfte att bekräfta eller förkasta dess resultat. Antalet optioner sammanfattar den 
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totala utvecklingen för de varianter på optioner som undersöks: köpoptioner, 

teckningsoptioner, syntetiska optioner och personaloptioner. Att just dessa regressioner 

utförs beror på en diskussion i analysens inledning som pekar på att IFRS 2 kan ha 

bidragit till förändringar för de här instrumenten. I regressionsanalyserna tas hänsyn till 

bolagens företagsspecifika faktorer, då även de visat sig påverka utformning av 

incitamentsprogram i tidigare studier.   

 

I regressionsformeln indikerar ”LN” att variabelns värde har logaritmerats. Anledning 

till att värden i form av logaritmer används är att effekten av enstaka observationer av 

extrem natur då minskas. Betavärdet (β) visar den påverkan som varje variabel har på 

tilldelningen av de aktierelaterade instrumenten. Variabeln som syftar till att mäta den 

påverkan IFRS 2 haft på tilldelning av aktierelaterade instrument kallas ”IFRS 2004”. 

Den utgörs av en dummy-variabel där förändring mäts under år 2004. Alla år innan 

2004 ges värdet noll, medan åren från och med 2004 ges värdet ett. Ett positivt resultat 

indikerar att tilldelning av instrumentet ökat från år 2004. De regressioner som utförs 

för optioner respektive aktier är följande:  

  

Regressionsformler som används i studien 

 

LN Optioner = C + β1 IFRS 2004 + β2 LN Företagsstorlek + β3 LN Skuldsättning +  

β4 Företagsutveckling + β5 Risk     

 

LN Aktier = C + β1 IFRS 2004 + β2 LN Företagsstorlek + β3 LN Skuldsättning +  

β4 Företagsutveckling + β5 Risk   

   

Figur 1: Formler som använts vid regressioner i studien  

 

Statistiska mått i studien 

För att beräkna utfallet i regressionsanalyserna används tre, vanligen förekommande, 

statistiska mått. Koefficienten visar sambandet mellan två variabler. Är det positivt ökar 

den beroende variabeln när den oberoende variabeln ökar och vice versa. Ett annat 
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statistiskt mått är p-värdet, som anger hur stor sannolikheten är att koefficientens 

positiva eller negativa samband stämmer. Den justerade förklaringsgraden anger hur 

stor del av variationen i den beroende variabeln som förklaras av de förklarande 

variabler som inkluderats i modellen. (Andersson, et al., 2007)  

2.6.3 Säkerhetskontroller av regressionsanalyser 

För att kontrollera att resultaten från regressionsanalyserna är korrekta utförs ytterligare 

fyra tester av datamaterialet.  

 

Om en förändring ägt rum på grund av införandet av kostnadsföring av aktierelaterade 

ersättningar, borde effekten vara större i de bolag som använt den här typen av 

ersättning i större skala. Fler instrument som kostnadsförs resulterar vanligtvis i ett lägre 

resultat. För en kontroll delas de 29 bolag som ingår i regressionerna in i två jämstora 

grupper, baserat på genomsnittlig tilldelning av optioner under mätperiodens 10 år. 

Sedan genomförs regressionsanalyser på nytt för vardera gruppen på både optioner och 

aktier. Den eventuella effekt som framkommer i den tidigare regressionsanalysen borde 

vara ännu tydligare i gruppen med omfattande incitamentsprogram, om kostnadsföring 

ligger bakom en förändring. 

 

En analys av korrelationen av regressionens variabler visar om några av de variabler 

som förklarar antalet tilldelade optioner eller aktier i själva verket är beroende av 

varandra. Om regressionens förklarande variabler samverkar kraftigt kan de vara två 

olika mått på samma påverkande faktor. I sådant fall finns en risk för att respektive 

variabels värden ger felaktiga resultat.   

 

För att utreda hur studiens påverkats av valet av förändringsår testas även alternativa 

förändringsår med likadana regressionsanalyser i övrigt. De år som undersöks är 2001 

till och med 2006. Dummyvariablen antar värde noll innan förändringsåret och värde ett 

under året samt efterföljande år. Därför kommer den eventuella förändring som 

uppvisas år 2004 även att visa på en liknande effekt för åren kring år 2004. Den här 

effekten visar sig dock i olika omfattning och sannolikhet.  
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För att ytterligare kontrollera datamaterialets kvalitet, genomförs regressioner utan de 

tre bolagen ABB, Astra Zeneca och Ericsson. Dessa bolag står för ungefär 68 procent av 

de totala tilldelade optionerna och nära 90 procent av tidsperiodens tilldelade aktier. 

Inga andra bolags incitamentsprogram är i närheten av den storleken mätt i antal 

tilldelade instrument. Det är viktigt att jämföra resultaten av de regressioner som utförs 

inklusive och exklusive dessa bolag, men slutsatser bör inte dras direkt från detta test 

utan att begrunda effekten från de tre bolagen. Visar det sig att bolagen själva står för 

den eventuella förändring av incitamentsprogram som upptäcks i studien, är även det ett 

giltigt resultat. Dock minskar möjligheten att generalisera resultatet till att även gälla 

övriga börsbolag.    

 

2.7 Studiens kvalitet 

För att en statistisk undersökning ska anses trovärdig och väl genomförd bör studien 

uppnå en god kvalitet. Exempel på kvalitetshöjande faktorer är bland annat beskrivning 

av hur undersökningen gått tillväga, att resultaten kan återskapas av andra forskare och 

om måtten som använts i studien mäter det som är avsikten att mäta (Bryman & Bell, 

2005). Dessutom görs reflektioner över de källor som studiens information inhämtats 

från och de metoder som använts.   

2.7.1 Pålitlighet 

För att en statistisk studie ska anses vara pålitlig bör resultatet bli detsamma oavsett när 

mätningen sker och vem som utför den (Bryman & Bell, 2005). Datamaterialet i studien 

har inte påverkats i samband med insamlandet, utan bygger på oberoende observationer 

som gjorts i bolags årsredovisningar och genom Reuters finansiella databas. Tanken 

bakom att samla information på det här sättet är att förmedla hur bolag har agerat under 

den undersökta tidsperioden. Studien använder sig alltså inte av personers minnen, 

åsikter och formuleringar för att uppnå syftet. Att beskriva noggrant hur studien har 

utförts och ge möjlighet för läsaren att göra om undersökningen är ännu en viktig punkt. 

Det är anledningen till studiens beskrivning av tillvägagångssätt och de val som tagits 

gällande undersökningens metod.   Dessutom redovisas det datamaterial som samlats in 
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i studiens undersökning i bilaga B för att ge läsaren möjlighet att själv bedöma 

datamaterialets kvalitet.  

 

De säkerhetskontroller som utförs på datamaterialet i regressionsanalyserna, har som 

syfte att stärka undersökningens pålitlighet. Genom att kontrollera hur väl de samband 

som visar sig i studien stämmer, kan säkrare slutsatser dras om den påverkan som IFRS 

2 haft på utformningen av incitamentsprogram.     

2.7.2 Mäts verkligen det som avses att mätas? 

Mätning samt undersökning i stort kan vara noggrant utförd, men om inte studien mäter 

det som syftas till att undersökas uppfylls inte studiens mål (Bryman & Bell, 2005). Då 

syftet är att mäta påverkan från IFRS 2 på utformning av börsbolags 

incitamentsprogram, har tyngdpunkten lagts på hur många instrument som tilldelats 

varje år. Flera studier med liknande mål (Choudhary, 2008; Beslic, 2010) har använt 

samma mått för att bedöma utformning av incitamentsprogram. Andra mått, som värdet 

av de tilldelade instrumenten, skulle vara lämpligare att använda. Dock kan inte dessa 

mått beräknas med precision för hela mätperioden, utan kräver antaganden och 

uppskattningar. Användandet av sådana mått skulle därmed minska studiens pålitlighet 

betydligt. Antalet tilldelade aktierelaterade instrument förväntas vara ett mått som i 

tillräcklig grad kan mäta utformningen av börsbolagens aktierelaterade 

incitamentsprogram. I valet mellan ett något mindre ett korrekt mått och en stor 

minskning av måttets pålitlighet väljs det förstnämnda.     

2.7.3 Källkritik 

Studiens undersökningsmetod har sin grund i de metoder som använts i undersökningar 

vars resultat redovisats i ett flertal artiklar. Artiklarna har publicerats i vetenskapliga 

skrifter såsom ”Financial Markets, Institutions & Instruments” (Feng & Tian, 2009) och 

”Accounting Review” (Carter, et al., 2007). En majoritet av de källor som utnyttjas i 

studien har publicerats, vilket i sig innebär att informationen genomgått 

kvalitetskontroller. Det krävs dock att ytterligare bedömningar görs av den information 

som används i studien (Bryman & Bell, 2005). Kontinuerligt används flera källor för att 

bekräfta en teori eller ett fenomen. Speciellt vid personers tolkningar av teorier eller 
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fenomen är detta av värde, då olika personers föreställningar tillsammans kan ge en 

helhetsbild. Dessa olika syner presenteras också i uppsatsen för att ge läsaren en 

möjlighet att själv tolka huruvida korrekta slutsatser dragits i studien. Vidare har 

förstahandskällor premierats eftersom det enligt Bryman och Bell (2005) minskar risken 

för att informationen förvanskats via flera personers tolkningar. 

 

De viktigaste källorna för studiens empiriska material är börsbolags årsredovisningar. I 

den undersökta tidsperiodens inledning var informationen till viss del frivillig för 

bolagen och inte lika utförlig som under den senare delen av perioden. Trots det fanns 

information om antalet tilldelade aktierelaterade instrument tillgängligt för samtliga 

bolag och år. Information om aktierelaterade incitamentsprogram till anställda redovisas 

i noterna, en del av årsredovisningen som granskats av bolagets revisor. Det är ett skäl 

till att informationen anses innehålla en hög grad av tillförlitlighet. Dock kan 

årsredovisningar ändå innehålla felaktigheter. Det har inte bedrivits någon kontroll av 

de revisionsberättelser där revisorn uttalat sig om redovisningens korrekthet. Det kan 

alltså inte garanteras till fullo att informationen stämmer. Förutom att revisorns kontroll 

är ett incitament för bolagen att redovisa felfri information, har årsredovisningarna 

genomlysts av analytiker och andra intressenter då det rör sig om de största börsbolagen 

i Sverige. En sammanlagd bedömning är att informationen i största väsentlighet är av 

god kvalitet.   
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3. Referensram 
Kapitlet inleder med att beskriva samlingsbegreppet aktierelaterade incitamentsprogram 

och vilka instrument ett incitamentsprogram kan bestå av. Sedan beskrivs hur 

aktierelaterade ersättningar har behandlats redovisningsmässigt historiskt sett och hur 

det sedan ska behandlas efter införandet av IFRS 2. Vidare beskrivs vilka ekonomiska 

konsekvenser redovisningen kan få för bolag med aktierelaterade ersättningar.  

Avslutningsvis presenteras tidigare empiriska studier inom ämnet och kapitlet sista del 

består av en genomgång av företagsspecifika faktorer som kan påverka bolags 

utformning av incitamentsprogram.  

 

3.1 Aktierelaterade incitamentsprogram 

Aktierelaterade incitamentsprogram används ofta av bolag för att motivera sina 

anställda (Smitt, et al., 2002). Programmen innebär att aktierelaterade instrument 

överförs till de anställda. Genom instrumenten ges anställda liknande möjligheter som 

bolagets aktieägare att gynnas ekonomiskt av en högre aktiekurs. Idén med 

incitamentsprogram är således att motivera bolagets anställda att arbeta för att nå en 

högre aktiekurs för bolaget, då både anställda och aktieägare gynnas av en sådan 

utveckling. Aktierelaterade instrument kan inom ramen för ett incitamentsprogram både 

tilldelas de anställda vederlagsfritt eller genom att anställda ersätter bolaget för 

instrumenten. (Borg, 2003) I de aktierelaterade incitamentsprogrammen kan anställda få 

tillgång till en rad olika instrument. Instrumenten kan delas in i tre huvudgrupper vilka 

är konvertibler, aktier och optioner (Smitt, et al., 2002). 

 

Standarden IFRS 2 behandlar endast aktierelaterade ersättningar, med vilket menas de 

aktierelaterade instrument där värdet på instrumentet överstiger det pris de anställda 

betalar. IFRS 2 är alltså tillämpbar när det är fråga om en värdeöverföring från bolaget. 

Då de anställdas motprestation antas vara deras arbete, bör den här formen av 

kompensation ses som en personalkostnad likställd med kontant lön. De instrument som 

vanligen ingår i begreppet är personaloptioner och aktier. Även andra instrument kan 
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dock i viss mån förekomma vid värdeöverföringar. Aktierelaterade ersättningar 

definieras i IFRS 2 (FAR SRS, 2008) som:  

 

”En transaktion genom vilken företaget erhåller varor eller tjänster som ersättning för 

företagets eget kapitalinstrument, inklusive aktier eller aktieoptioner, eller förvärvar 

varor eller tjänster genom att ådra sig en skuld till leverantören av dessa varor eller 

tjänster motsvarande belopp som baseras på kursen på företagets aktier eller andra 

eget kapitalinstrument.” 

 

Konvertibler är skuldebrev som kan konverteras till aktier i ett senare skede. 

Konvertibelprogram riktar sig ofta till samtliga anställda i ett bolag som får möjligheten 

att låna ut pengar till sitt egna bolag. Förutom att anställda kan begära att få tillbaka 

lånesumman när lånetiden löpt ut, kan de också välja att få tillbaka lånesumman i form 

av aktier. Priset på aktierna bestäms redan när konvertibeln emitteras, vilket gör att om 

aktiekursen vid tidpunkten för återbetalningen är högre än det bestämda priset gynnas 

anställda av att välja återbetalning i form av aktier. Konvertibler anses vara instrument 

med låg risk eftersom anställda är garanterade att få tillbaka lånets nominella belopp vid 

slutet av löptiden. För detta förutsätts dock att bolaget inte drabbats av ekonomiska 

problem. (Smitt, et al., 2002) 

 

Incitamentsprogram som utgörs av aktier innebär att anställda antingen tilldelas aktier 

vederlagsfritt eller mot betalning (Harland & Österberg, 2005). En vanlig variant är 

matchningsprogrammet, där ett krav är att den anställde själv ska förvärva ett antal 

aktier i sitt eget bolag. Om den anställde fortfarande är anställd efter en bestämd 

tidsperiod tilldelas denne ett antal aktier vederlagsfritt. Ofta är tilldelningen beroende av 

hur många aktier som den anställde förvärvat i bolaget. (SAAB, 2009) 

Prestationsbaserade aktieprogram är en annan typ av incitamentsprogram. Utan krav på 

att den anställde ska förvärva aktier i bolaget sker en tilldelning av aktier om vissa 

bestämda finansiella mål uppfylls under tidsperioden. I vissa fall innebär programmet 

att den anställde är tvungen att förvärva aktien, men då oftast till ett pris väsentligt lägre 

än aktiekursen. (Investor, 2009) För de anställda kan incitament i form av aktier anses 
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ha en något högre risk än exempelvis konvertibler. Medan konvertibler i normalfallet 

innebär att de anställda som lägst får tillbaka förvärvspriset, kan aktiekursen sjunka 

kraftigt under perioden fram tills aktierna tilldelas (Smitt, et al., 2002).     

 

En tredje form av aktierelaterade incitamentsprogram består av optioner. Optionsavtal 

mellan ett bolag och en anställd innebär att bolaget erbjuder anställda att till ett bestämt 

pris vid en bestämd tidpunkt i framtiden köpa aktier i bolaget. Är aktiekursen vid denna 

tidpunkt under det avtalade priset är avtalet värdelöst för den anställde. Den anställde 

kan då köpa aktier i bolaget till ett lägre pris på aktiemarknaden. Är aktiekursen istället 

högre än det avtalade priset är avtalet förmånligt för den anställde. (Borg, 2003) 

Skillnaden mellan incitamentsprogram genom tilldelning av optioner eller aktier blir 

därmed att optioner kan bli oanvändbara för den anställde medan ersättningar genom 

aktier alltid kommer att ha ett visst värde i bolaget så länge det finns ett aktiekapital 

(Harland & Österberg, 2005). Eftersom optioner kan bli värdelösa för de anställda på 

slutdagen bör de anses ha en hög risk (Smitt, et al., 2002). Det kan dock diskuteras om 

det föreligger risk för anställda i de fall optionerna tilldelats vederlagsfritt. Optioner ger 

möjlighet till stora ekonomiska vinster för de anställda, samtidigt som de kan bli 

värdelösa vid ett sämre utfall (Smitt, et al., 2002). I jämförelse med exempelvis 

vederlagsfri tilldelning av aktier framstår optioner fortfarande som ett mer riskfyllt 

instrument. Det finns olika typer av optioner, varav det nedan följer beskrivningar av. 

Personaloption 

Personaloptioner är ett skattemässigt begrepp som inte i sig är en typ av värdepapper 

utan utgörs av andra typer av optioner (Skatteverket, 2011). Ofta erbjuds anställda 

personaloptioner som ett komplement till lön. Personaloptionerna har vanligtvis 

inskränkande villkor där ett vanligt exempel är att den anställde inte får lämna bolaget 

innan optionen kan användas. Personaloptioner har även som regel en lång 

intjänandeperiod som den anställde måste arbeta i bolaget innan optionen kan utnyttjas. 

De kan heller inte överlåtas utan är knutna till den person som tilldelats dem. (Borg, 

2003) Personaloptioner kan främst sägas bestå av teckningsoptioner, vare sig aktierna 

nyemitteras eller bolaget köper dem på marknaden. När bolaget köper in egna aktier, 
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innebär det samtidigt att dessa aktier upphör att vara tillgängliga på marknaden. Således 

ökar antalet befintliga aktier i bolaget oavsett om de nyemitteras eller köps in.    

Köpoption 

Köpoptioner avser befintliga aktier i bolaget, alltså sker ingen nyemission när den här 

typen av optioner ingår i incitamentsprogram. De är heller inte villkorade av anställning 

i bolaget och kan därmed säljas fritt på optionsmarknaden. (Tjeder, 2006) Det vanliga i 

bolagen är att de anställda förvärvar köpoptioner till ett marknadsmässigt pris (Smitt, et 

al., 2002). Det kan diskuteras om det är möjligt att köpoptioner förekommer i bolags 

aktierelaterade incitamentsprogram eftersom den underliggande tillgången, aktierna, 

upphör att vara befintliga när de inhandlas av bolaget när köpoptionerna senare skall 

lösas in. Även om definitionen inte är korrekt redovisningsmässigt, klassificerar vissa 

företag de optioner som ingår i incitamentsprogrammen som köpoptioner (ABB, 2005). 

Teckningsoption 

En teckningsoption baseras på nyemitterade aktier vilket innebär att ytterligare aktier 

tillkommer till de aktier som redan existerar när de utnyttjas. Teckningsoptioner är inte 

heller villkorade av en anställning och kan därför disponeras och säljas fritt av 

innehavaren. Vanligtvis betalar den anställde ett marknadsmässigt pris för 

teckningsoptionen till bolaget.   (Smitt, et al., 2002)   

Syntetisk option 

En syntetisk option innebär inte, som för övriga optionstyper, att de anställda i ett 

senare skede kan förvärva aktier till ett förutbestämt pris. Istället sker ersättningen i 

form av kontanter uppgående till den vinst de anställde skulle ha gjort om det varit 

frågan om andra typer av optioner. Ersättningen uppgår till skillnaden mellan den 

syntetiska optionens lösenkurs och aktiekursen vid tidpunkten när optionen utnyttjas, 

multiplicerat med antalet syntetiska optioner. Ersättning utgår då alltså endast när 

aktiekursen på optionens slutdag överstiger det tidigare avtalade lösenpriset (Tjeder, 

2006) 
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3.2 Redovisning av aktierelaterade ersättningar  

Den 19 juli 2002 utfärdade Europaparlamentet IAS-förordningen som behandlar 

tillämpning av internationella redovisningsstandarder i noterade bolags 

koncernredovisningar. Den föreskriver att medlemsländer i EU ska använda sig av 

IASBs redovisningsregler från och med första januari 2005. (EU, 2002) Under 2004 

började därmed den svenska lagstiftningen att ändras i enlighet med dessa regler 

(Westermark, 2005). Före införandet av IFRS var Redovisningsrådet den huvudsakliga 

normgivaren i Sverige. Redovisningsrådets standard rörande aktierelaterade ersättningar 

innehöll krav på vilka upplysningar angående aktierelaterade ersättningar som skulle 

lämnas i de finansiella rapporterna. Den innehöll dock inga regler kring värdering eller 

hur transaktionen skulle bokföras. (RR 29, FAR SRS, 2009) 

 

IASBs arbete med IFRS 2 började dock tidigare. I november 2002 publicerades 

Exposure Draft (ED) 2 som behandlade aktierelaterade ersättningar. Det blev därmed 

känt redan 2002 att en standard som behandlar aktierelaterade ersättningar skulle införas 

i regelverket. I februari 2004 färdigställdes IFRS 2 och presenterades som en färdig 

standard. Sedan den första januari 2005 har det varit obligatoriskt för svenska 

börsnoterade bolag att tillämpa IFRS vid upprättande av koncernredovisningar vilket 

även inkluderar IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar. (IAS Plus, 2011) Figuren nedan 

illustrerar en tidslinje för införandet av IFRS och då även IFRS 2. 

 

 
       Figur 2: Införandet av IFRS och IFRS 2  
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3.2.1 Redovisningen i Sverige före införandet av IFRS 2   

Gällande redovisningen av aktierelaterade ersättningar i Sverige publicerades 

inledningsvis regler spridda mellan olika standarder och uttalanden. För syntetiska 

optioner utkom jämförelsevis tidigt ett Uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp 

(URA), publicerat under 1995 (Rundfelt, 2001). Enligt uttalandet (URA 2, FAR SRS, 

2009) skulle en eventuell betald optionspremie redovisas som en intäkt och bolagets 

åtagande mot den anställde som en kostnad. I balansräkningen skulle de syntetiska 

optionerna redovisas som en skuld. Efter tilldelningen värderas sedan optionerna 

löpande, vilket kunde leda till både positiv och negativ påverkan på 

personalkostnaderna.    

 

För eget kapitalinstrument, som andra typer av optioner och aktier, fanns inga 

rekommendationer före RR 29. RR 29 trädde i kraft så sent som första januari 2004, 

dessutom fanns inga regler utöver upplysningskrav (RR 29, FAR SRS, 2009). Svenska 

bolag var då tvungna att hitta vägledning för att hantera de aktierelaterade 

ersättningarna. Ett vanligt sätt var att använda realvärdesmetoden, som användes i USA. 

Det gjorde bland annat bolag som Ericsson (2003), Autoliv (2005) och ABB (2005). 

Realvärdesmetoden lanserades i USA redan på 1970-talet i redovisningsstandarden 

Accounting Principles Board (APB) 25 (Alves, 2010). 

 

Enligt APB 25 (1972) skulle aktierelaterade ersättningar till anställda redovisas som 

kostnader, men endast till realvärdet. För optioner är det skillnaden mellan aktiepriset 

och optionens lösenpris (APB 25, 1972). Dessutom skedde värderingen enligt APB 25 

(1972) i normala fall på tilldelningsdagen, då de anställda fick optionerna. Effekten av 

denna regel blev i praktiken att optioner aldrig kostnadsfördes, eftersom bolagen nästan 

alltid tilldelade anställda optioner med samma lösenpris som det dåvarande aktiepriset 

(Bulow & Shoven, 2005). Därmed var realvärdet, och den redovisade kostnaden, noll. 

För tilldelade aktier till anställda var det istället oftast så att de redovisades som 

kostnader i sin helhet, då priset på en aktie är lika med aktiens realvärde (APB 25, 

1972).  
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3.2.2 IFRS 2  

Enligt IFRS 2 (p.10, FAR SRS, 2008) ska de aktierelaterade ersättningar som ett bolag 

betalar ut till sina anställda värderas till verkligt värde och redovisas som en kostnad. 

Värderingen ska ske av det instrument som de anställda får som kompensation, istället 

för att värdera den motprestation som bolaget får tillbaka i form av arbete (IFRS 2, p.12, 

FAR SRS, 2008). Kostnaden ska periodiseras från tilldelningstidpunkten fram till dess 

att ersättningen intjänats. Ersättningen kan anses vara intjänad när samtliga 

intjänandevillkor är uppfyllda. Exempel på intjänandevillkor är att den anställde ska 

vara anställd en viss tid för att få utnyttja sin ersättning eller att bolaget ska nå vissa 

resultat. (IFRS 2, p.15, FAR SRS, 2008) Dessutom ska kostnaden motsvaras av en 

ökning av antingen bolagets egna kapital eller skulder, beroende på hur den 

aktierelaterade ersättningen ska regleras (IFRS 2, p.7, p.10, p.11, FAR SRS, 2008). 

 

Det fins tre olika klassificeringar av aktierelaterade ersättningar i IFRS 2 (p.2, FAR 

SRS, 2008). Den första varianten på aktierelaterade ersättningar är de transaktioner som 

regleras med eget kapitalinstrument. Ett exempel på en transaktion som baseras på eget 

kapital är när anställda på ett bolag får möjlighet att köpa aktieoptioner i bolaget till ett 

förmånligt pris. Kostnaden innebär att bolagets egna kapital ökar. (IFRS 2, p.10, FAR 

SRS, 2008) Den andra typen av aktierelaterad ersättning är kontantreglering. 

Betalningen sker i kontanter men summan som ska betalas baserar sig på bolagets 

aktiekurs eller något annat av bolagets eget kapitalintrument. Anställda ersätts ibland 

med syntetiska optioner, där kontantsumman baseras på bolagets aktiekurs på 

lösendagen. Kostnaden motsvaras av en ökning av bolagets skulder. (IFRS 2, p.30, FAR 

SRS, 2008) Den tredje typen av aktierelaterad ersättning är när någon av parterna i 

affären vid regleringen får välja om betalningen ska ske i eget kapitalinstrument eller 

kontanter. Kostnaden motsvaras av en ökning av eget kapital eller skulderna, beroende 

på vilken part som får välja hur ersättningen ska regleras. (IFRS 2, p.34, FAR SRS, 

2008) 

3.2.3 Förändring vid införandet av IFRS 2 

Vid en jämförelse av reglerna både före och efter IFRS 2 avviker en variant av 

ersättning. Det är optioner som ger den anställde rätten att köpa aktier i framtiden. Även 
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reglerna kring de andra aktieinstrumenten har förändrats, men det är för optioner som de 

största kostnadsökningarna inträffat som en följd av IFRS 2. Enligt Carter, et al. (2007) 

innebar de nya reglerna för aktierelaterade ersättningar att optionernas tidigare 

redovisningsmässigt favoriserade ställning försvann.  

 

Förändringen kan illustreras genom följande exempel: ett bolag funderar på att 

kompensera sin VD genom antingen optioner eller aktier. Ersättningen ska uppgå till 

ungefär 10 000 kronor och VD behöver vara anställd i ytterligare ett år för att kunna 

nyttja sin ersättning. Aktien är värd 100 kronor, samtidigt som option med löptid ett år 

och lösenpris 100 kronor har ett värde på tio kronor. Med ett mycket förenklat exempel, 

kan skillnaden i redovisad kostnad noteras.     

 

Skillnader, redovisning av optioner och aktier 
          

          

  Före IFRS 2 Efter IFRS 2 

          

  Option Aktie Option Aktie 

Antal tilldelade instrument 1 000 100 1 000 100 

Värde, tilldelningsdagen 10 100 10 100 

Totalt värde 10 000 10 000 10 000 10 000 

Redovisad kostnad 0 10 000 10 000 10 000 

                       Tabell 2: Skillnad i redovisning, före och efter IFRS 2.     

 

3.3 Redovisningens ekonomiska konsekvenser 

Medvetenhet om att redovisningsreglering kan ha verkliga ekonomiska konsekvenser 

har funnits under en längre tid. Zeff (1978) ansåg att medvetenheten berodde på 

användning av nya argument i redovisningsdebatten under 1970-talet. Dessa hänvisade 

till de ekonomiska konsekvenser som nya redovisningsregler antogs ge upphov till. 

Innan dess hade redovisningsregleringens effekter på samhället mer eller mindre ansetts 

vara neutrala (Zeff, 1978).   
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När en ny redovisningsstandard arbetas fram använder sig normgivare generellt av en 

process där ett förslag presenteras för allmänheten, som sedan får meddela normgivaren 

sin åsikt kring regleringen. Så fungerar även utvecklingsprocessen hos den 

internationella normgivaren IASB, där ett utkast publiceras innan en slutgiltig standard 

presenteras. (IASCF, 2009) Det är främst i denna del av processen som intressenter får 

möjligheten att påverka IASB: s beslut. Nya redovisningsregler innebär att de siffror 

som presenteras i de finansiella rapporterna kan förändras. Det är dock inte vad som 

avses med begreppet ”ekonomiska konsekvenser” inom redovisningen. Zeff (1978, 

p.56) definierade ekonomiska konsekvenser som:  

 

”Den påverkan finansiella rapporter har på beslutsfattandet hos företag, myndigheter, 

fackföreningar, investerare och långivare”.   

 

Vid efterforskningar kring vilka ekonomiska konsekvenser som införandet av en viss 

redovisningsstandard haft är det alltså inte förändringen av de finansiella rapporterna i 

sig som avses. Det är istället de konsekvenser som förändringar i finansiella rapporter 

får i form av förändringar i beslutsfattandet i olika organisationer. Deegan och Unerman 

(2006) anser dock att det inte självklart att redovisningen verkligen har ekonomiska 

konsekvenser. De menar att synen att redovisning endast beskriver bolagens verksamhet 

utan att påverka densamma är utbredd. Däremot kan det ställas utan tvivel att 

”ekonomiska konsekvenser” är ett vanligt argument mot införandet av vissa 

redovisningsregler. Ett exempel på när redovisningsregler kritiserades för att påverka 

bolagens verksamhet var vid införandet av IFRS 2 (Rundfelt, 2004). Att just argumentet 

används i redovisningsdebatter ses som ett bevis på att redovisningen bör ha 

ekonomiska konsekvenser. I annat fall anses det inte finnas någon anledning att använda 

eventuella ekonomiska konsekvenser som kritiskt argument. (Deegan & Unerman, 

2006) De här argumenten kritiseras ofta för att vara överdrivna. Exempelvis angrep 

Rundfelt (2004) argumentet att aktierelaterade ersättningar skulle försvinna helt på 

grund av införandet av kostnadsföring, genom att hänvisa till tidigare debatter kring nya 

redovisningsregler. De ekonomiska konsekvenserna tenderar att utebli, eller i vart fall 

inte bli så allvarliga som motståndarna mot regeln hävdar.     
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Huruvida det uppstår ekonomiska konsekvenser till följd av redovisningsförändringar 

utan att de underliggande ekonomiska transaktionerna förändrats är inte givet. Hur 

bolaget som upprättar redovisningen själva reagerar bör bero på hur det föreställer sig 

att dess intressenter kommer att reagera. Kommer bolagets intressenter att ignorera 

förändringen då de redan fått informationen tidigare, eller innebär en annorlunda 

presentation av informationen att intressenterna reagerar?      

3.3.1 Effektiva marknadshypotesen 

Deegan och Unerman (2006) anser att ett argument för hur redovisningens intressenter 

reagerar på den information som delges baseras på den effektiva marknadshypotesen 

(EMH). Argumentet är att intressenterna värderar informationen på samma sätt 

oberoende av var och hur den delges (Deegan & Unerman, 2006; Aboody, et al., 2004).  

 

Hur information tolkas av dess intressenter på marknaden är vad EMH behandlar. 

Marknadseffektivitet innebär enligt Fama, et al. (1969) att marknadspriser reflekterar all 

information som är tillgänglig för stunden. Det finns tre olika hypoteser som skiljer sig 

åt i avseendet vilken information som är tillgänglig och därmed kan tas i beaktande. 

Den svaga formen av EMH antar att de nuvarande priserna reflekterar information om 

tidigare priser. Med marknadseffektivitet i halvstark form menas att all publik 

information ingår i marknadspriserna. Den starka formen antar att all information, även 

den som inte är offentlig, har tagits i beaktande i prissättningen. (Fama, 1991) 

Redovisning sammankopplas ofta med den halvstarka formen eftersom den inkluderar 

publik information (Deegan & Unerman, 2006). De finansiella rapporterna är offentliga 

dokument, vilket alla intressenter antas ha tillgång till enligt denna form. Den halvstarka 

formen av EMH innebär att all information som offentliggjorts värderas av bolagets 

intressenter (Fama, 1991). Det ska därmed, enligt EMH, inte spela någon roll om 

informationen delges via bolagets resultaträkning, noter i årsredovisningen eller till 

exempel på bolagets hemsida.  

3.3.2 Kostnadsföringens effekter 

Enligt EMH bör tillvägagångssättet vid delgivning av information inte ha någon 

betydelse för hur den uppfattas. Det motsägs av forskning som visar att samma 
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information tolkas på olika vis beroende på var den publiceras. Aboody (1996) fann att 

nedskrivningar i bolag i amerikanska oljeindustrin tolkades annorlunda beroende hur 

informationen visades. Generellt reagerade investerare mer negativt när nedskrivningen 

redovisades som en kostnad i resultaträkningen jämfört med information i noterna. 

Detta trots att det var samma typ av information som redovisades. Den enda skillnaden 

var hur informationen publicerades. Även Cotter och Zimmer (1999) fann bevis för att 

information som publicerats i de finansiella rapporterna tolkades på annat vis än 

information i noter. Studien undersökte hur investerare reagerade på hur australiensiska 

bolag redovisade värdet på sina fastigheter. Informationen ansågs generellt vara mer 

trovärdig om den rapporterades i balansräkning till skillnad från rapportering i noter. 

Enligt Deegan och Unerman (2006) visar dessa studier att intressenter anser att 

informationens källa spelar roll för dess trovärdighet. Att mer uppmärksamhet riktas 

mot informationsinnehållet i de finansiella rapporterna jämfört med andra källor som 

inte anses besitta samma grad av trovärdighet.  

 

Beslutsfattare i bolag instämmer i synen på att information tolkas annorlunda av 

intressenter beroende på var den publiceras. I en studie utförd av Graham, et al. (2005) 

samlades synpunkter in från sammanlagt 420 ekonomichefer i amerikanska bolag via 

både enkäter och intervjuer. Ett av de viktigaste resultaten i undersökningen var att 

ekonomicheferna ansåg att intressenter främst koncentrerade sig på den redovisade 

vinsten. Ekonomicheferna anpassade sig dessutom till den åsikt de trodde att 

intressenterna hade. I kombination med detta ansåg de även att det var viktigt att leva 

upp till marknadens förväntningar på kvartalsbasis. Ekonomicheferna kunde tänka sig 

att avstå från att genomföra projekt med positiva kassaflöden om det påverkade vinsten 

negativt på kort sikt. Graham, et al. (2005) kom därmed till slutsatsen att det var vinsten 

som var det viktigaste måttet för ekonomichefer, till skillnad från kassaflödet. Det var 

inte heller ekonomichefernas egna åsikter om vilka mått som var viktiga som påverkade 

åsikten, utan deras uppfattningar om vad som var viktigt för bolagets intressenter.        
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3.4 Tidigare empiriska studier 

I en studie av Feng och Tian (2009) utgick författarna från hypotesen att användandet av 

optioner som incitament till VD borde minska efter införandet av kostnadsföring av 

aktierelaterade ersättningar i USA. Anledningen till hypotesen var att bolagsledningar 

skulle uppleva att kostnaden för optioner som incitament till anställda blev större efter 

införandet av kostnadsföring. Efter att studerat optionernas andel av VD-ersättningen 

mellan åren 1993 och 2005, upptäcktes att ersättning via optioner ökade fram till år 

2001, för att sedan minska kraftigt. Observationen bekräftades genom en 

regressionsanalys där ett antal företagsspecifika faktorer användes för att eliminera 

dessa faktorers påverkan på användningen av optioner som incitament. Slutsatsen i 

Feng och Tians rapport var att kostnadsföringen lett till ett minskat användande av 

optioner som incitament. Däremot upptäcktes att en del av minskningen av optioner 

kompenserades genom en större användning av aktier som incitament. (Feng & Tian, 

2009) 

 

I Holland utförde Beslic (2010) en undersökning av hur incitamentsprogram baserat på 

optioner påverkats vid införandet av IFRS 2. I studien undersöktes hur IFRS 2 påverkat 

omfattningen av optioner i holländska bolag. Studien baserades på samma 

tillvägagångssätt som Feng och Tian (2009) använt tidigare, men inkluderade även den 

effekt som införandet av en ny bolagskod i Holland haft på incitamentsprogrammen. 

Undersökningen kom till slutsatsen att antalet optioner som använts som incitament för 

anställda hade minskat. Minskningen berodde både på införandet av bolagskoden i 

Holland samt införandet av IFRS 2. (Beslic, 2010) 

3.4.1 Svenska studier 

I Sverige har två universitetsuppsatser undersökt den påverkan IFRS 2 haft på svenska 

bolags incitamentsprogram. Författarna till uppsatserna är Cabander och Engström 

(2005) och Abeditary och Pamukci (2008).  

 

Cabander och Engström syftade till att undersöka vilka effekter som IFRS 2 haft på 

olika finansiella mått, samt om det år 2005 fanns några tendenser för börsbolag att 

överge sina optionsprogram. Information till undersökningen genererades genom frågor 
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ställda till svenska börsbolag och intervjuer med två svenska bolag. I studien framkom 

bland annat följande information (Cabander & Engström, 2005):  

 

 Av de bolag som använde sig av optionsprogram svarade 19 av totalt 21 bolag 

att de inte kostnadsfört sina optionsprogram före införandet av IFRS 2. Av dessa 

21 bolag svarade dessutom nio stycken att de troligtvis inte skulle överge 

optionsprogrammen i framtiden, medan 8 bolag inte visste hur framtiden skulle 

te sig. 

 Som möjliga skäl till att i framtiden överge optionsprogrammen angavs dyr 

hantering, att koppling mellan utförd prestation och börskurs inte var optimal 

och att optionsplaner inte längre är lika fördelaktiga efter införandet av IFRS 2.  

 Studien gav inget komplett svar över orsakerna till att vissa bolag valt att lämna 

optionsprogram strax innan år 2005. Endast fyra av elva bolag i den här 

urvalsgruppen angav ett skäl, att optioner inte är någon bra drivmotor för de 

anställda. 

 

Cabander och Engström (2005) kom fram till att införandet av IFRS 2 skulle resultera i 

en större spridning av incitamentsprogrammen, med fler varianter av aktieprogram. 

 

Abeditary och Pamukci (2008) utförde en liknande studie, där bolag på 

Stockholmsbörsen tillfrågats via enkäter om IFRS 2 påverkat deras val att ha kvar 

optionsprogrammen eller inte. Deras urval bestod av 35 bolag varav 20 procent hade 

avslutat sina optionsprogram efter att IFRS 2 föreslagits. Anledningen till detta var 

enligt enkätsvaren inte på grund av IFRS 2. Istället var enkätsvaret ”annat” det mest 

valda, dock utan någon specificering från bolagets sida. Däremot var det främst 

optionsprogram med en stor omfattning som hade skrotats, vilket Abeditary och 

Pamukci (2008) tolkade som ett tecken på att kostnadsföringen av optionsprogram trots 

allt kunde vara en faktor vid bolags val att behålla sitt optionsprogram eller inte.      
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3.5 Företagsspecifika faktorer  

De bolag som använder sig av olika typer av aktierelaterade ersättningar gör det inte på 

samma sätt och i samma omfattning. Om två bolag slumpvis väljs ut kommer de mycket 

sällan att ge samma storlek på kompensationen till sina anställda. Vad som kan ligga 

bakom dessa skillnader har utretts grundligt av forskare, med varierande resultat. En av 

de första studierna som är relaterad till området utfördes av Demsetz och Lehn (1985) 

som utredde vad som kunde ligga bakom ägarstrukturen i bolag. Studien lyfte fram flera 

viktiga faktorer, kallade företagsspecifika karaktärsdrag. Smith och Watts (1992) gjorde 

en av de första studierna som tog sikte på att förklara storleken på kompensationen till 

ledningen i form av lön samt förekomsten av incitamentsprogram. Resultatet från 

undersökningen var att företagsstorleken och bolagets tidigare utveckling hade en 

positiv inverkan på båda typerna av kompensation, medan statlig reglering hade en 

negativ inverkan. Senare utförde Yermack (1995) en undersökning för att förklara 

ökningen av optioner som ersättning till VD. I studien introducerades en ny 

undersökningsdesign med ökad användning av ekonometriska metoder. I den 

framfördes ett bolags skuldsättning som en möjlig företagsspecifik faktor.  

3.5.1 Företagsstorlek 

Företagsstorleken är en tämligen okontroversiell påverkande faktor för att avgöra i 

vilken utsträckning bolag använder sig av aktierelaterade ersättningar i absoluta tal. Ett 

stort bolag har fler anställda, en större ledningsgrupp och mer kapital till sitt förfogande 

än ett mindre bolag. Smith och Watts (1992) utgick i sin undersökning från ett 

agentteoriperspektiv och arbetade efter hypotesen att ledningen är svårare att kontrollera 

för aktieägarna i större bolag. Företagsstorleken mäts på flera sätt i litteraturen, som till 

exempel aktiernas sammanlagda marknadsvärde (Core & Guay, 1999), omsättningen 

(Smith & Watts, 1992) och den totala tillgångsmassan (Demsetz & Lehn, 1985). I alla 

dessa undersökningar har storleken en betydelsefull påverkan på bolagets beteende. 

3.5.2 Företagets utveckling 

Att ett bolag utvecklas väl kan vara en indikation på att ersättningen till anställda 

kommer att vara hög. Bolag som presterar väl har vanligen råd att erbjuda sina anställda 

en hög ersättning. Med höga ersättningar kan bolaget även locka till sig ytterligare 
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duktiga medarbetare för att på så sätt fortsätta vara framgångsrikt (Core & Guay, 1999). 

Baber et al. (1996) visade i en undersökning att aktierelaterade incitament till anställda 

var på en högre nivå när bolaget utvecklades väl. Som mått på prestationen har vanligen 

ett bokföringsbaserat eller marknadsbaserat avkastningsmått valts. I sin studie 

argumenterade Baber et al. (1996) för att ett marknadsbaserat mått borde väljas, med 

utgångspunkten att det är svårmanipulerat samt mer informativt gällande bolagets 

värdeskapande på kort och lång sikt.        

3.5.3 Aktieägares kontroll över bolaget och risk             

Demsetz och Lehn (1985) lade fram hypotesen att högre företagsspecifik risk indikerar 

att bolaget är svårare att övervaka för aktieägarna. Anledningen ansågs vara den ostabila 

miljö bolaget verkar i. En sådan hypotes borde innebära en högre nivå på de 

aktierelaterade ersättningarna, för att säkerställa att bolagsledningens beslut gynnar 

ägarna på bästa sätt. Å andra sidan kan de anställda som kompenseras med 

aktierelaterade ersättningar reagera negativt på en hög nivå av risk, speciellt vid 

ersättning bestående av optioner. Den synen på kopplingen mellan nivån på 

aktierelaterade ersättningar och risk har framförts av Palia (2001) och Jin (2002). 

Studier visar på ett blandat resultat, med både positiva samband (Core & Guay, 1999; 

Feng & Tian, 2009) och negativa samband (Palia, 2001; Jin 2002). I dessa studier mäts 

risken med olika former av aktiernas volatilitet.   

3.5.4 Skuldsättning 

Agentteorins hypotes om förhållandet mellan ägare och långivare, förutspår att bolag 

riskerar högre räntor och sämre lånevillkor om ledningen är en del av aktieägarna 

(Yermack, 1995). Anledningen är då att långivarna kompenserar sig själva för risken att 

ledningen ska öka aktieägarnas värde på bekostnad av långivarna. Det sambandet har 

dock visat sig vara svårt att bevisa i empiriska studier, där varken Feng och Tian (2009) 

eller Yermack (1995) visar på ett betydelsefullt samband. Dock har Beslic (2010) funnit 

ett signifikant negativt samband mellan skuldsättningen och storleken på bolags 

aktierelaterade ersättningar.   
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4. Empiri 
I kapitlet redovisas den studie av årsredovisningar som utförts. I avsnitten 4.1 till 4.3 

presenteras information om (1) hur många bolag som respektive år använde sig av 

någon typ av aktierelaterade instrument och (2) hur många aktierelaterade instrument 

som varje år tilldelats per instrumenttyp. Vidare i kapitlet redovisas den datainsamling 

av företagsspecifika data som genomfördes i databaserna Reuters 3000 och Datastream, 

vilket presenteras i avsnitt 4.4.    

 

4.1 Antal bolag med aktierelaterade instrument  

I tabellen som följer redovisas antalet bolag som respektive år använde sig av någon typ 

av aktierelaterat instrument över perioden 1999 till 2008. Av första kolumnen framgår 

hur många bolag som inte använde sig av aktierelaterade instrument för respektive år. 

Sedan redovisas antalet bolag som använder sig av köpoptioner, teckningsoptioner, 

syntetiska optioner, personaloptioner, konvertibler och aktier i efterföljande kolumner. 

Slutligen så har det totala antalet bolag som använder sig av någon typ av aktierelaterat 

incitament sammanställts i den näst sista kolumnen. I den sista kolumnen har totalt antal 

bolag som använder sig av någon typ av option sammanställts. Efter tabellen följer 

diagram på respektive kolumn för att göra skiftningarna i antalet av respektive 

aktierelaterat instrument tydligare. 

 

År 
Inga 
AI 

Köp
-opt. 

Tecknings-
opt. 

Syntetiska 
opt. 

Personal
-opt. 

Konvert- 
ibler 

Aktier 
 Bolag 
med AI 

Bolag 
med opt. 

1999 22 4 2 3 10 2 0 21 19 

2000 22 4 5 4 10 1 0 24 23 

2001 21 2 1 2 15 1 0 21 20 

2002 24 1 0 2 14 1 1 19 17 

2003 25 3 1 3 10 0 2 19 17 

2004 28 1 0 2 8 1 6 18 11 

2005 24 1 2 2 8 1 9 23 13 

2006 23 4 3 3 8 1 9 28 18 

2007 22 4 1 3 9 2 9 28 17 

2008 18 7 1 1 7 0 14 30 16 

Totalt 229 31 16 25 99 10 50 231 171 

Tabell 3: Antal bolag som med aktierelaterade instrument per år 
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Inga aktierelaterade instrument 

Inga aktierelaterade instrument betecknas ”Inga AI” i tabellen. Antal bolag i urvalet 

som valde att inte använda sig av aktierelaterade instrument har varit relativt stabilt 

under undersökningsperioden. I början av perioden var antalet precis över 20 för att 

sedan öka och nå sin topp på 28 bolag år 2004. Efter detta år sjönk antalet igen.  

 

 

                        Figur 3: Antal bolag som ej använde aktierelaterade instrument per år 

 

Köpoptioner 

Användandet av köpoptioner har varierat från att fyra bolag använde sig av köpoptioner 

i början av undersökningsperioden för att sedan minska mellan åren 2001 till 2002. År 

2003 ökade antalet bolag med köpoptionsprogram igen men bara marginellt för att 

sedan minska åter igen över perioden 2004 till 2005. Till slut ökade antalet bolag med 

köpoptioner igen, då sju bolag använde instrumentet år 2008. Procentuellt sett har 

köpoptioner varierat mellan drygt fyra och 23 procent av det totala antalet 

aktierelaterade instrumenttyper. Det lägsta procenttalet var 2005 då endast 4,3 procent 

av det totala antalet instrument var köpoptioner samtidigt som det högsta procenttalet 

var år 2008, 23,3 procent. Totalt sett i undersökningen så var köpoptioner den tredje 

vanligaste aktierelaterade ersättningstypen att använda efter personaloptioner och 

aktierätter.  
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                         Figur 4: Antal bolag med köpoptioner per år 

 

Teckningsoptioner 

Teckningsoptioner har skiftat relativt mycket under perioden vilket även kan utläsas i 

diagrammet nedan. Det högsta antalet som använde teckningsoptioner var år 2000 då 

fem bolag använde denna typ. Resterande år skiftade antalet bolag med 

teckningsoptionsprogram mellan noll och tre. År 2002 och 2004 tilldelades dock inga 

teckningsoptioner. Teckningsoptioner är av totala antalet aktierelaterade instrument den 

näst minst vanligaste instrumentet då endast konvertibler var ett ovanligare incitament. 

Den högsta procentuella noteringen av teckningsoptioner sett till det totala antalet 

aktierelaterade instrument var år 2000 med 20,8 procent. Lägsta noteringen var år 2002 

och 2004 med noll procent. Sett till det totala antalet optioner var teckningsoptioner det 

minst vanliga incitamentet till anställda. 

 

 

                         Figur 5: Antal bolag med teckningsoptioner per år 
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Syntetiska optioner 

Antalet bolag som använder syntetiska optioner har till antalet skiftat mellan ett och fyra 

under perioden 1999-2008. Högsta antalet var under år 2000 då fyra bolag använde sig 

av syntetiska optioner. Sett till andel procent av det totala antalet aktierelaterade 

instrument är syntetiska optioner den fjärde vanligaste typen av totalt sex. Syntetiska 

optioner har varierat mellan 3,3 procent och 15,8 procent som andel av det totala antalet 

aktierelaterade instrument som undersökts. Sett endast till optioner var syntetiska 

optioner det tredje vanligaste av de optionstyper som använts av börsbolagen. 

 

 

                         Figur 6: Antal bolag med syntetiska optioner per år 

 

Personaloptioner 

Den vanligaste optionstypen är i urvalet personaloptioner som under 

undersökningsperioden som hade sin högsta notering i början av perioden då 15 bolag 

använde sig av instrumentet år 2001. Efter det har personaloptioner minskat under 

resterande period förutom en marginell ökning 2007. Procentuellt sett över hela 

perioden är personaloptioner det vanligaste instrumentet av de som framgick i 

undersökningen. Detta trots att personaloptioner minskade i omfattning under den andra 

halvan av undersökningsperioden. År 2002 var personaloptioner procentuellt störst med 

73,7 procent i förhållande till det totala antalet aktierelaterade instrument. Den minsta 

procentuella noteringen var år 2008 då endast 23,3 procent av de bolagen som tilldelade 

aktierelaterade instrument gjorde det med personaloptioner. 
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                         Figur 7: Antal bolag med personaloptioner per år 

 

Konvertibler 

Konvertibler har använts under större delen av undersökningsperioden. I genomsnitt har 

ett bolag per år använt sig av konvertibler. Konvertibler är det minst vanliga 

incitamentet under undersökningsperioden och har rent procentuellt varierat mellan 0 

och 9,5 procent av det totala antalet aktierelaterade instrument. År 1999 noterades den 

procentuellt högsta andelen konvertibler totalt sett med 9,5 procent, 2003 var antalet 

som minst med noll procent. 

 

 

                         Figur 8: Antal bolag med konvertibler per år 
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Aktier 

Den tydligaste förändringen under undersökningsperioden är ökningen av de bolag som 

tilldelat anställda aktier istället för andra typer av incitament. År 2002 användes för 

första gången aktier inom ramen för bolagens incitamentsprogram, vilket sedan ökade 

kraftfullt under åren 2004 till 2005. Antalet bolag som tilldelat aktier har även ökat stort 

procentuellt sett till det totala antalet instrument. Under åren 1999 till och med 2001 

tilldelades inga aktier, för att sedan utgöra hela 46,7 procent av det totala antalet 

incitamentsprogram år 2008. 

 

 

                         Figur 9: Antal bolag med aktier per år 

 

4.2 Antal aktierelaterade instrument av varje sort 

I nedanstående tabell redovisas antalet aktierelaterade instrument av varje sort som för 

varje år tilldelades under perioden 1999 till 2008. De siffror som presenteras i tabellen 

är avrundade till tusental. I kolumn ett från vänster framgår antalet köpoptioner, vidare 

framgår teckningsoptioner, syntetiska optioner, personaloptioner, konvertibler, och 

aktier i kolumnerna efter. Slutligen sammanställs det totala antalet tilldelade 

aktierelaterade instrument i den näst sista kolumnen och sist det totala antalet optioner 

som tilldelats under perioden. Efter tabellen följer diagram för respektive kolumn för att 

tydliggöra informationen. 
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År 
Köp- 
opt. 

Tecknings
-opt. 

Syntetiska 
opt. 

Personal-
opt. 

Konvert-
ibler 

Aktier 
Totalt 

antal AI 
Totalt 

antal opt. 

1999 18 492 1 091 7 100 8 050 4 634 0 39 367 34 733 

2000 24 191 80 490 4 824 26 389 1 006 0 136 900 135 894 

2001 23 774 21 6 255 81 966 5 017 0 117 033 112 016 

2002 367 0 6 558 89 134 17 350 29 600 143 009 96 059 

2003 27 946 290 10 828 40 897 0 4 131 84 092 79 961 

2004 76 0 4 724 28 367 7 782 14 810 55 759 33 167 

2005 99 1 758 3 124 20 553 5 500 27 882 58 916 25 534 

2006 12 792 1 442 3 009 17 312 2 332 28 609 65 496 34 555 

2007 29 353 51 1 953 21 347 13 480 35 659 101 843 52 704 

2008 32 973 1 391 130 10 576 0 25 289 70 359 45 070 

Totalt 170 062 86 534 48 506 344 591 57 102 165 980 872 774 649 693 

  Tabell 4: Antal tilldelade aktierelaterade instrument per år, 1999-2008 (Avrundat till tusental) 

 

Köpoptioner 

Antalet köpoptioner som tilldelats har varierat i undersökningen mellan åren 1999 och 

2008. Flest antal köpoptioner tilldelades 2008 och det minsta antalet kunde noteras 

under 2004. Även 2002 och 2005 var år då ett litet antal köpoptioner tilldelades. År 

2008 stod ABB för drygt 90 procent av det totala antalet tilldelade köpoptioner och 

genomgående för hela perioden har ABB representerat den största delen av det totala 

antalet. Undantagen var åren 2002, 2004 och 2005 då ABB inte tilldelade några 

köpoptioner alls vilket ledde till en kraftig minskning av det totala antalet under dessa 

år. Det kan utläsas i diagrammet nedan (Se även bilaga B).   

 

 

                         Figur 10: Antal tilldelade köpoptioner per år 
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Teckningsoptioner 

Antalet teckningsoptioner har under perioden inte varit stort, med undantag för år 2000 

då över 80 miljoner teckningsoptioner tilldelades. Av dessa 80 miljoner tilldelade 

Ericsson 71,6 miljoner vilket är cirka 90 procent av det totala antalet tilldelade 

teckningsoptioner år 2000. Det var också ett det enda tillfället under perioden som 

Ericsson tilldelade sina anställda teckningsoptioner vilket förklarar det höga antalet 

under endast det året (Se bilaga B). Resterande år har antalet tilldelade 

teckningsoptioner per år varierat mellan noll och drygt 2 miljoner.  

 

 

                        Figur 11: Antal tilldelade teckningsoptioner per år 

 

Syntetiska optioner 

Som diagrammet nedan visar har antalet syntetiska optioner varierat från år till år. År 

2003 tilldelades drygt 10,8 miljoner syntetiska optioner vilket är det största antalet 

under perioden. Efter 2003 har antalet syntetiska optioner minskat successivt och 2008 

tilldelades endast 130 000 stycken. Under perioden har Stora Enso varit det bolag som 

representerat det största antalet tilldelade syntetiska optioner sett till det totala antalet 

(Se bilaga B).  
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                        Figur 12: Antal tilldelade syntetiska optioner per år 

 

Personaloptioner 

Antalet personaloptioner har minskat kraftigt under åren 1999 till 2008. Antalet 

tilldelade personaloptioner var som flest år 2002, därefter har antalet kontinuerligt 

minskat. Dock med ett undantag då en marginell ökning kunde urskiljas år 2007. Den 

stora minskningen av antalet personaloptioner har även medfört en tydlig minskning av 

det totala antalet optioner i studien, då personaloptioner varit en stor del av det totala 

antalet optioner under perioden. Under perioden har Astra Zeneca kontinuerligt tilldelat 

stora antal personaloptioner men totalt sett stod tilldelade Ericsson flest 

personaloptioner under åren 2001 och 2002 (Se bilaga B).  

 

 

                        Figur 13: Antal tilldelade personaloptioner per år 
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Konvertibler 

Konvertibler är även gällande antalet tilldelade instrument det minst vanliga i urvalet. 

Trots det har det rört sig om stora antal när konvertibler väl tilldelats. År 2002 noterades 

det högsta antalet under perioden, då över 17 miljoner konvertibler tilldelades av 

Securitas. Securitas stod för 100 procent av det årets totala antal tilldelade konvertibler. 

Andra bolag som tilldelat stora antal konvertibler under perioden var Assa Abloy, Peab 

och Sandvik (Se bilaga B). År 2003 och 2008 tilldelades inga konvertibler i de bolag 

som ingick i undersökningen. 

 

 

                        Figur 14: Antal tilldelade konvertibler per år 

 

Aktier 

Antalet tilldelade aktier har skiftat mycket under perioden. Under de tre första åren i 

perioden tilldelades inga aktier till anställda i urvalets bolag. År 2002 tilldelades totalt 

29,6 miljoner aktier vilket följdes av endast drygt 4 miljoner året efter. Från år 2004 

ökade antalet aktier kontinuerligt fram till 2007 då den högsta noteringen under 

perioden kunde urskiljas. År 2007 tilldelades sammanlagt cirka 35,7 miljoner aktier i 

bolagens incitamentsprogram.  Dock minskade antalet igen 2008. Bolag som i 

förhållande till det totala antalet stod för en stor del av antalet tilldelade aktier under 

perioden var ABB, Astra Zeneca, Ericsson, SEB och Volvo (Se bilaga B). 
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                         Figur 15: Antal tilldelade aktier per år 

                             

4.3 Sammanfattande tabell 

I tabellen nedan sammanfattas studien av de 42 bolagens årsredovisningar. Den vänstra 

delen av tabellen presenterar det högsta antalet och det lägsta antalet bolag som använde 

sig av respektive ersättningstyp under hela undersökningsperioden, det vill säga mellan 

åren 1999 och 2008. Den högra delen presenterar den högsta och den lägsta noteringen 

av antalet tilldelade aktierelaterade instrument per typ under åren 1999 till 2008. 

Siffrorna i den vänstra delen av tabellen är avrundade till tusental.  

 

  
Antal bolag som använt respektive typ av 
aktierelaterad instrument 

Tilldelade aktierelaterade instrument av 
varje sort (tusental) 

  Flest per år (st) Minst per år (st) Flest per år (st) Minst per år (st) 

Köpoptioner 7 1 32 973 76 

Teckningsopt. 5 0 80 490 0 

Syntetiska opt. 4 1 10 828 130 

Personalopt. 15 7 89 134 8 050 

Konvertibler 2 0 17 350 0 

Aktier 14 0 35 659 0 

 Tabell 5: Sammanfattande tabell av årsredovisningsstudie 
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4.4 Insamling av företagsspecifika data 

Det företagsspecifika datamaterialet har samlats in för varje år mellan 1999 och 2008 

för var och ett av totalt 29 stycken bolag. Det datamaterial som samlats in är totala 

tillgångar, skulder/tillgångar, aktieavkastning under 36 månader, samt volatilitet under 

36 månader. Totala tillgångar mäter företagsstorlek, skulder/tillgångar mäter 

skuldsättning, aktieavkastning mäter bolagets utveckling och volatiliteten mäter risken i 

bolaget. 

 

Tabellen visar statistiska variabler på det totala antalet optioner, personaloptioner, 

aktier, men även insamlad företagsspecifik data som företagsstorlek, skuldsättning, 

företagets utveckling, och slutligen risk. Totala antalet optioner, aktier, företagsstorlek 

och skuldsättning är logaritmerade för att eliminera stora avvikelser mot det övriga 

datamaterialet.  

 

 Totalt antal opt. Aktier Företagsst. Skuldsättn. Företagets utv. Risk 

Medelvärde  7.36  2.18  10.57 -0.61  0.62  23.97 

Median  11.33  0.00  10.55 -0.52  0.30  17.11 

Maximumvärde  18.09  17.20  14.74  -0,03  14.13  236.27 

Minimumvärde  0.00  0.00  5,92 -4.43 -0.94  0.65 

Standardavvikelse  7.04  4.96  1.54  0.58  1.41  27.06 

Antal observationer 290 290 290 290 290 290 

Tabell 6: Sammanfattning av företagsspecifik statistik 
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5. Analys 

Analysen inleds med en diskussion av det empiriska materialet där optioner, 

konvertibler och aktier analyseras för att fastslå eventuella trender inom olika bolag, 

instrument och år. I avsnittet efter sker en diskussion om IFRS 2 har varit en 

påverkande faktor av förändringen i de aktierelaterade incitamentsprogrammens 

utformning. Vidare testas resonemanget genom regressionsanalyser och avslutningsvis 

analyseras vad eventuella förändringar kan bero på.   

 

5.1 Har bolagens aktierelaterade program förändrats? 

Efter studier av det insamlade datamaterialet kan det konstateras att det har skett 

förändringar i utformningen av de svenska börsbolagens incitamentsprogram. 

Förändringarna varierar dock beroende på instrument där utnyttjandet av vissa 

instrument förändrats kraftigt medan andra använts i samma utsträckning under hela 

tidsperioden. De olika huvudgrupperna av instrument som ingått i börsbolagens 

incitamentsprogram är optioner, aktier och konvertibler. Av dessa instrument noteras 

minskningar i tilldelning av optioner medan program bestående av aktier har ökat i 

antal. Antalet incitamentsprogram innehållande konvertibler har däremot legat på en 

konstant nivå under hela undersökningsperioden.     

5.1.1 Konvertibler 

Konvertibler är den grupp av instrument som inte förändrats under studiens 

undersökningsperiod. Det är heller inte särskilt väl använt som incitament, då endast ett 

bolag i genomsnitt låtit anställda förvärva konvertibler per år. Till skillnad från övriga 

typer av aktierelaterade incitamentsprogram har konvertibler endast varit 

engångsföreteelser i de börsbolag som nyttjat dem. Dessutom riktas konvertiblerna till 

samtliga anställda i de bolag som emitterat dem, vilket inbringat stora lånebelopp från 

de anställda till bolagen. Det faktum att konvertibelprogram inte återkommer i ett och 

samma bolag och att det rör sig om stora lånebelopp indikerar att konvertibelprogram 

utnyttjas i finansieringssyfte snarare än som en typ av incitament. Trots det bör inte 

konvertibelns roll som incitament förringas, då instrumentet har goda kvaliteter jämfört 
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med andra instrument där anställda krävs på en kapitalinsats. Om bolagets aktie 

utvecklas positivt under de år konvertibellånet löper, kan rätten att konvertera lånet till 

aktier ge upphov till stora belöningar. Vid en sämre utveckling betalas lånebeloppet 

tillbaka med ränta vilket gör att risken att förlora pengar för de anställda är begränsad. 

Endast i undantagsfall när bolagets betalningar ställs in riskerar anställda att förlora 

pengar på grund av programmet. Men den viktigaste faktorn för att initiera ett 

konvertibelprogram torde vara att bolaget har ett finansieringsbehov. Utan ett sådant 

kommer bolaget att få tillgång till kontanter som det inte har någon egentlig användning 

för. Finansieringsbehovet bör således vara den faktor som är avgörande. 

5.1.2 Optioner 

För optioner som helhet kan sägas att både antalet tilldelade optioner och antal bolag 

som tilldelat optioner minskat sedan år 2000. Efter år 2000 sjönk antalet optioner något 

varje år fram till 2004. Under det året minskade bolagen sin tilldelning av optioner från 

cirka 80 miljoner optioner till 33 miljoner, en minskning med 58 procent. Även antalet 

bolag som tilldelat optioner sjönk med 35 procent vilket är en kraftig minskning. Färre 

optioner tilldelades alltså inom ramen för varje optionsprogram, ett tecken på införande 

av restriktiva krav för att tilldelning skulle ske. Under åren 2000 till och med 2002 låg 

däremot tilldelningen av optioner per optionsprogram på en jämn nivå. Trenden blir 

sedan svagt stigande under slutet av tidsperioden. Utvecklingen av antalet tilldelade 

optioner per optionsprogram visas i diagrammet nedan. 

 

 

                      Figur 16: Antal optioner som har tilldelats per bolag med optionsprogram. 
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Utvecklingen av optionsprogram är dock inte generell sett till samtliga typer av 

optioner. Främst personaloptionsprogrammen har minskat, en trend som bestått från år 

2003 fram till undersökningsperiodens sista år. Även antalet tilldelade personaloptioner 

i befintliga personaloptionsprogram minskade vilket kan exemplifieras av Astra Zeneca. 

Bolaget tilldelade år 2004 över 11 miljoner personaloptioner för att sedan under år 2008 

endast tilldela drygt 15 000 personaloptioner. Istället har andra typer av instrument 

nyttjats i bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Program som utgörs av 

köpoptioner har till skillnad från personaloptionerna varierat under tidsperioden men har 

ökat från år 2006 och framåt. Skillnaden mellan dessa typer av optioner ska i regel vara 

att personaloptionerna normalt är vederlagsfria medan de anställda ersätter bolaget för 

köpoptionerna med en marknadsmässig betalning. De syntetiska optionerna har haft en 

svagt minskande trend sedan år 2003. Att samtidigt antalet program med syntetiska 

optioner varit jämnt under undersökningsperioden tyder på en restriktivitet även 

angående tilldelningen av syntetiska optioner. Tillfällen där bolagen låtit de anställda 

köpa teckningsoptioner har däremot varit få. Därför är det svårt att se någon förändring 

av instrumentets användning under studiens tio år.  

 

Ett problem relaterat till redogörelsen av de olika typerna av optioner som figurerat i 

börsbolagens aktierelaterade incitamentsprogram är bolagens egna klassificeringar av 

incitamentsprogrammen. Redovisningsmässigt är det i regel inte möjligt för bolag att 

använda köpoptionsprogram, då köpoptioner innebär att reglering sker med befintliga 

aktier. När bolag använder köpoptioner som incitament innebär det att de behöver 

inhandla egna aktier, om bolaget självt ställt ut optionerna till de anställda. Egna aktier 

kan inte utgöra en tillgång för bolaget, varvid aktierna upphör att betraktas som 

marknadshandlade. Vid regleringen ökar då antalet utestående aktier, vilket ger samma 

effekt som vid reglering av teckningsoptioner då antalet aktier ökar genom nyemission. 

Det kan alltså, sett till redovisningens definitioner, hävdas att det snarare rör sig om 

optionsprogram bestående av teckningsoptioner. Det är heller inte utrett om 

köpoptionsprogrammen inneburit att anställda verkligen betalat ett marknadsmässigt 

pris för optionerna. I sådana fall skulle det vara mer passande att klassificera optionerna 

som personaloptioner. Med en annan klassificering av optionerna kunde alltså resultatet 
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ha blivit ett annat. I brist på information i rapporterna har dock bolagens egna 

klassificeringar accepterats och används i studien. Samtliga optioners sammanlagda 

utveckling visar att optionsprogrammen trots allt minskat i omfattning och antal.   

5.1.3 Aktier    

Börsbolagens aktieprogram har till skillnad från optionsprogrammen ökat kraftigt från 

år 2002, då instrumentet användes i ett incitamentsprogram för första gången. Ericsson 

gick detta år i bräschen för bolag som var intresserade av att använda aktier som 

incitament, vilket resulterade i ett mycket omfattande program bestående av närmare 30 

miljoner tilldelade aktier. Efter år 2002 var antalet bolag med aktieprogram oförändrat 

eller ökande varje år. I aktieprogrammen kan anställda både få aktier vederlagsfritt 

direkt eller vara tvungna att bidra med en egen aktieinvestering för att i ett senare skede 

tilldelas ytterligare aktier vederlagsfritt. Att aktieprogrammen innefattar en 

värdeöverföring till de anställda är en likhet med personaloptionsprogrammen. För att 

delta i andra typer av incitamentsprogram krävs vanligen anställda på en ekonomisk 

motprestation i paritet med instrumentens värde på tilldelningsdagen. Det kan vara 

skälet till att något av de två instrumenten är populärast varje år under tidsperioden.  

 

Som belöningsinstrument har aktier flera fördelar i jämförelse med optioner. Att inte 

aktier användes före år 2002 i börsbolagens incitamentsprogram kan verka underligt. En 

tilldelad aktie har alltid ett värde så länge som bolaget existerar, till skillnad från en 

option vars värde är noll om aktiekursen understiger lösenpriset på regleringsdagen. 

Aktieprogrammen har alltså en lägre risk för de anställda jämfört med 

optionsprogrammen. Samtidigt kan optioner ge en högre ekonomisk vinst för de 

anställda vid en fördelaktig utveckling av bolagets aktie. Aktieprogrammen bör därför 

anses vara en mer balanserad typ av incitament. En ”allt-eller-inget” situation kan 

uppkomma när optioner nyttjas som incitament, då anställdas risktagande kan påverkas 

av den aktiekurs som föreligger vid den tidpunkten. En aktiekurs som understiger 

optionernas lösenpris kan leda till ett högre risktagande samtidigt som ett motsatt 

förhållande kan påverka anställda att reducera bolagets risktagande. Aktier ger istället 

en lägre volatilitet avseende det värde som överförs till anställda i 
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incitamentsprogrammen. Risktagandet påverkas inte i samma grad av mindre 

aktiekursrörelser när aktieprogram används.      

 

Det här skiftet från incitamentsprogram bestående av optioner till aktieprogram har 

främst skett mellan åren 2003 till 2005. Redan innan dessa år var trenden för 

optionsprogram negativ, vilken sedan accelererade när aktier blev en allt vanligare 

komponent i de aktierelaterade incitamentsprogrammen. Dock utvecklas båda typerna 

av instrument likartat denna period. Det tyder på att en eller flera händelser kan ha skett 

som rubbat den tidigare jämvikten i den grad instrumenten använts. Efter en klar 

förändring under åren 2003 och 2005 återgår de båda typerna av incitament till en ny 

jämvikt. Detta illustreras av diagrammet nedan.      

 

 

            Figur 17: Skillnad optioner och aktier, indexerade värden med indexår 2004. 

     

Förändringar av de aktierelaterade incitamentsprogrammen har uppenbarligen skett 

under tidsperioden och främst under två år. Men vad kan ha påverkat en stor del av 

bolagen att besluta om att införa aktieprogram istället för optionsprogram?    
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5.2 IFRS 2 – En faktor som påverkat incitamentsprogrammen? 

I datamaterialet sker trendbrotten främst åren 2003 till 2005. För att studera om det 

finns ett samband mellan trendbrotten och IFRS 2 undersöks först kopplingen 

tidsmässigt. Det totala antalet tilldelade optioner sjunker kraftigt samtidigt som 

aktieprogrammen snabbt ökar i omfattning. I optionernas fall är raset i antal tilldelade 

personaloptioner en stor anledning till minskningen, även om andra typer av optioner 

också minskar under dessa år. Det här trendbrottet stämmer överens med de år där IFRS 

2 blev aktuellt för de svenska börsbolagen. I november år 2002 släpptes ED 2, ett 

förslag av hur IFRS 2 skulle utformas. Det går då att tänka sig att bolagen började 

förbereda sig för den nya regleringen av aktierelaterade ersättningar under år 2003. 

Även om ett förslag angående nya redovisningsregler inte är detsamma som ett 

införande av dem, fanns en hög grad av sannolikhet för att så skulle bli fallet. Under de 

kommande åren ökade sannolikheten för att IFRS 2 skulle bli de nya reglerna för 

aktierelaterade ersättningar. Trots att argument som tog fasta på den påverkan reglerna 

skulle få på bolagens incitamentsprogram fördes fram emot IFRS 2, presenterades en 

färdig standard i februari år 2004. Standarden innehöll då fortfarande de mest 

kontroversiella reglerna, kostnadsföring av aktierelaterade ersättningar. De svenska 

bolagen bör alltså under år 2004 ha fått insikt i att de nya reglerna var här för att stanna. 

Det torde ha stått klart för bolagen att IFRS 2 och dess regler skulle bli obligatoriskt att 

följa när standarden trädde i kraft.  

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att paralleller kan dras mellan införandeprocessen 

av IFRS 2 och trendbrotten i börsbolagens incitamentsprogram. Rent tidsmässigt finns 

en matchning mellan dem. Däremot krävs en logisk förklaring till att de nya reglerna 

inneburit en förändring av incitamentsprogrammen. För det utnyttjas insikt i den nya 

standarden för aktierelaterade ersättningar, kunskap om vilka regelförändringar som kan 

påverka incitamentsprogrammen och om kopplingen mellan regelförändringen och 

programmen är logisk.      
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5.2.1 Reglernas effekter på incitamentsprogram 

Inledningsvis bör nämnas att IFRS 2 inte har en direkt påverkan på alla de 

aktierelaterade instrument som ingår i börsbolagens incitamentsprogram. Det är främst 

programmen som innehåller personaloptioner eller aktier som påverkas, eftersom det i 

dessa fall rör sig om rena ersättningar från bolagens sida. De andra instrumenten, såsom 

konvertibler och de typer av optioner som inte är personaloptioner, kan dock tänkas 

påverkas indirekt. I IFRS 2 finns en rad nya regler att följa för börsbolagen, men det 

som diskuterats kraftigast är kravet på kostnadsföring av optioner som tilldelas anställda 

vederlagsfritt. Eftersom bolagen tidigare helt kunnat undvika kostnader i samband med 

personaloptionsprogram genom att använda realvärdesmetoden, kan kostnadsföringen 

innebära stora förändringar i dessa bolags resultat. Detsamma gäller inte för 

aktieprogrammen som även tidigare kostnadsförts.  

 

Vid betraktelse av redovisningsskillnaderna gällande aktierelaterade ersättningar är 

kostnadsföringens effekt kraftigast för personaloptioner. Det är också 

personaloptionerna som är det aktierelaterade instrument som minskat mest som 

komponent i börsbolagens incitamentsprogram. Just för det här instrumentet finns alltså 

en koppling mellan reglerna i IFRS 2 och användningen av instrumentet. Det styrker ett 

antagande om att IFRS 2 generellt och kostnadsföringen specifikt bidragit till att 

förändra utformningen av incitamentsprogram. Det andra instrumentet som vanligtvis 

ingår inom ramen för aktierelaterade ersättningar är aktier. Då incitamentsprogram som 

innehåller aktier även tidigare ansetts vara en kostnad för bolagen har det 

kostnadsmässigt inte skett någon stor förändring för instrumentet. I utformningen av 

incitamentsprogram har också aktier ökat kraftigt som tillhörande komponent. Till det 

kan kopplas att det inte inträffat någon absolut förbättring kostnadsmässigt för aktierna. 

Däremot kan en relativ förbättring skönjas, då personaloptioner missgynnats genom att 

tilldelning av instrumentet numera ses som en personalkostnad. Eftersom det är aktier 

eller personaloptioner som används när bolag vill tilldela sina anställda vederlagsfritt 

med ett aktierelaterat instrument kan bolag betrakta situationen som ett val mellan dessa 

två typer av instrument.  
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De övriga instrumenten som ingår i aktierelaterade incitamentsprogram men inte är en 

sorts ersättning till de anställda, bör inte ses som ett direkt komplement till 

personaloptioner och aktier. För att erhålla instrumenten betalar de anställda ofta 

instrumentets värde. Det anses dock röra sig om incitamentsprogram eftersom värdet på 

instrumenten ökar om bolagets värde ökar. Även om inte instrument som tilldelas som 

ersättning och de instrument de anställda betalar för bör ses som direkta komplement är 

de ändå det i viss mån. För bolag som eftersträvar någon form av incitamentsprogram 

men inte tagit ställning till om de anställda ska få instrumenten vederlagsfritt, bör valet 

stå mellan samtliga typer av incitament. Den viktigaste faktorn gällande programmen 

överlag bör vara att ge de anställda högsta möjliga incitament till att utföra ett så bra 

arbete som möjligt.  

 

Instrumenten som anses vara incitament men inte är direkta aktierelaterade ersättningar 

kan påverkas av reglerna för aktierelaterade ersättningar. Eftersom främst 

personaloptioner påverkas av IFRS 2 kan övriga typer av optioner gynnas om bolagen 

gärna använder sig av optioner i incitamentsprogrammen. Observationer av antalet 

köpoptioner som ingått i incitamentsprogram har i vissa delar av tidsserien en motsatt 

trend jämfört med personaloptioner. Antal bolag som använder sig av 

köpoptionsprogram har minskat efter år 2000, då antal bolag med personaloptioner ökat. 

Sedan ökar användningen av köpoptioner i bolagen från år 2006 och framåt utan att 

även användningen av personaloptioner ökar. Åren 2004 och 2005 så minskar dock 

både antalet köpoptioner och antalet personaloptioner som komponenter i börsbolagens 

aktierelaterade incitamentsprogram. Antalet bolag som använder köpoptioner är lågt, 

vilket leder till att ett fåtal bolags restriktioner i tilldelning inom ramen för programmen 

får stora effekter i datamaterialet. Det negativa sambandet mellan användandet av 

köpoptioner respektive personaloptioner kan alltså hålla trots att det inte är konstant 

under hela tidsperioden.  

 

Det är svårt att hitta samband mellan konvertibler och andra typer av incitament. 

Konvertiblerna skiljer sig något från andra instrument, då de troligen främst används i 

syfte att införskaffa kapital till bolaget. Med ett speciellt syfte som inte enbart är att ge 
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de anställda incitament bör inte några direkt kopplingar göras mellan konvertibler och 

andra instrument. Teckningsoptioner ger intryck att vara ett oattraktivt instrument i 

bolagens incitamentsprogram. Det är få bolag som använt teckningsoptioner, vilket gör 

att förändringar i omfattningen är svår att dra slutsatser från.  

 

5.3 Regressionsanalyser 

Regressionsanalyserna genomförs främst för att bekräfta de observationer som görs med 

utgångspunkt i de diagram och tabeller som presenteras i empirikapitlet. I den här delen 

av analysen introduceras företagsspecifika faktorers påverkan på tilldelningen av antalet 

aktierelaterade instrument. Med hänsyn till dessa faktorer kan redovisningens påverkan 

på utformningen av incitamentsprogrammen utöver de företagsspecifika faktorerna 

beräknas.  

 

Regressionerna visar tydligt att det skett en förändring gällande de instrument som ingår 

i börsbolagens incitamentsprogram under undersökningsperioden. Bolagens tilldelning 

av optioner har minskat från år 2004 precis som observationerna av datamaterialet tyder 

på. Samma statistiska test på antalet tilldelade aktier visar istället en ökning från det år 

IFRS 2 bör ha påverkat utformningen av incitamentsprogrammen. Även det är i enlighet 

med observationer av datamaterialet. Det kan iakttas genom att betrakta koefficienten i 

regressionstabellerna, som är negativ för optioner och positiv för aktier. Det finns inga 

tveksamheter kring effekten att optioner har minskat och aktier har ökat, då 

förutsägelserna i regressionsanalyserna är statistiskt säkerställda med över 99 procent 

sannolikhet. Regressionernas variabler förklarar 9,56 procent av optionsregressionen 

och 27,96 procent av aktieregressionen. Det indikerar att regressionernas variabler inte 

är de enda faktorerna som påverkar antalet tilldelade instrument, en normal iakttagelse 

för den här typen av studier. Anledningen är att människor på bolagets stämma beslutar 

om att införa aktierelaterade incitamentsprogram. En svårighet överlag är att finna 

ekvationer som till fullo kan beräkna mänskligt beteende.       
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De antaganden som gjorts om de företagsspecifika faktorernas påverkan på tilldelade 

instrument stämmer överens med regressionsanalysernas resultat. Det empiriska 

resultatet bekräftar alltså de teoretiska diskussioner som förts om de företagsspecifika 

faktorerna samt de tidigare empiriska studier som inkluderat dem. Risken i bolaget har 

tidigare givit tvetydiga resultat i empiriska studier, men i studiens datamaterial är 

sambandet att en högre risk leder till ett större antal tilldelade instrument. En möjlig 

förklaring är att aktieägarna i ett bolag med högre risk anser att de har svårare att 

övervaka bolagets anställda. Att då erbjuda aktierelaterade incitament sammanknyter de 

anställdas mål till målet aktieägarna har, att öka bolagets aktiekurs. En avvikelse är 

dock den påverkan företagets utveckling har på antalet tilldelade aktier. Den är negativ 

vilket betyder att det en sjunkande aktiekurs bidrar till fler tilldelade aktier. Ett samband 

som troligen beror på att ett skifte från optioner till aktier skett oberoende av företagets 

utveckling.    

 

Totala antalet optioner Antalet aktier 

          

Variabler Koefficient p-värde Koefficient p-värde 

          

Konstant -2,3258 0,4158 -11,514 0,0000 

IFRS 2004 -3,3306 0,0001 3,5025 0,0000 

Företagsstorlek 0,9083 0,0008 1,1025 0,0000 

Skuldsättning -0,9789 0,1546 -0,2218 0,6078 

Företagets utveckling 0,3611 0,2133 -0,1465 0,4221 

Risk 0,0391 0,0088 0,0106 0,2564 

         

Antal observ. 290   290   

Justerad R² 0,0956   0,2796   

Förändringsår 2004   2004   

                 Tabell 7: Regressionsanalys av totala antalet tilldelade optioner och aktier. 

    

5.3.1 Bolag som använt optioner i stor skala 

I studien argumenteras för att kostnadsföring av aktierelaterade ersättningar bidragit till 

en viss förskjutning från optioner till aktier i incitamentsprogrammen. Om argumentet 

är korrekt borde även bolag som haft mycket omfattande optionsprogram före 

införandet av IFRS 2 övergått till aktieprogram i större omfattning än andra bolag.  
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I regressioner där datamaterialet delats upp i två grupper, de som brukat aktierelaterade 

incitamentsprogram i stor eller liten omfattning, finns en skillnad i resultaten. Bolag 

som är frekventa användare av incitamentsprogram har också i större omfattning 

övergett optionsprogrammen till fördel för aktieprogram. Skillnaden gällande 

minskningen av antalet tilldelade optioner är uppenbar, men inte alls lika stor som 

skillnaden i antalet tilldelade aktier. Sken ges av att det främst är frekventa användare 

av incitamentsprogram som startat upp aktieprogram. Optionsprogrammen verkar båda 

grupperna dragit ned på, dock inte i samma omfattning.  

 

Regression av optioner, bolag som använt 

mycket resp. lite aktierelaterade instrument 

          

  Mycket AI Lite AI 

         

Variabler Koefficient p-värde Koefficient p-värde 

          

Konstant 1,6760 0,6794 -1,5299 0,7441 

IFRS 2004 -3,8434 0,0020 -2,8331 0,0104 

Företagsstorlek 0,7194 0,0519 0,6076 0,1802 

Skuldsättning -0,7490 0,5480 -1,6247 0,0402 

Företagets utveckling 0,5913 0,1039 -0,6743 0,1798 

Risk 0,0271 0,1416 0,0782 0,0088 

         

Antal obeservationer 140   150   

Justerad R² 0,0874   0,0667   

Förändringsår 2004   2004   

             Tabell 8: Jämförelse, bolag med mycket resp. lite aktierelaterade instrument, optioner. 

 

Ett annat tecken på att främst gruppen med mycket aktierelaterade instrument övergått 

till aktieprogram är regressionernas förklaringsgrad. För regressionerna av optioner är 

skillnaden inte särskilt stor. Det bör alltså inte finnas särskilt stora spridningar mellan de 

olika bolagen i vardera gruppen. Med det menas att i en grupp använder vissa många 

optioner medan andra inte använder optioner alls. Det beror på att nästan varje bolag 

som ingick i urvalet till regressionsanalyserna lanserat någon typ av optionsprogram 

någon gång under tidsperioden. Aktieprogram har inte lanserats i samma omfattning, 

vilket syns i förklaringsgraderna i regressionen nedan. Det är få bolag bland dem som 
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använde optionsprogram i mindre omfattning tidigare som lanserade aktieprogram efter 

införandet av IFRS 2. Att förklaringsgraden generellt sjunker är inte underligt, utan 

beror på att varje regression innefattar ett lägre antal observationer.   

 

Regression av aktier, bolag som använt 

mycket resp. lite aktierelaterade instrument 

          

  Mycket AI Lite AI 

         

Variabler Koefficient p-värde Koefficient p-värde 

          

Konstant -13,652 0,0000 -9,7122 0,0003 

IFRS 2004 5,3005 0,0000 1,3464 0,0275 

Företagsstorlek 1,1992 0,0000 0,9519 0,0002 

Skuldsättning -2,0415 0,0137 0,4625 0,2895 

Företagets utveckling -0,2414 0,3109 -0,3198 0,2507 

Risk -0,0020 0,8715 0,0550 0,0010 

         

Antal obeservationer 140   150   

Justerad R² 0,3907   0,1999   

Förändringsår 2004   2004   

              Tabell 9: Jämförelse, bolag med mycket resp. lite aktierelaterade instrument, aktier 

 

5.3.2 Variabelkorrelation 

Ett test av korrelationen mellan regressionsanalysernas olika variabler visar om några av 

de faktorer som ingår i regressionerna samverkar med varandra. Inledningsvis bör den 

svagt negativa korrelationen mellan tilldelade optioner och tilldelade aktier nämnas. 

Med det menas att det finns ett negativt samband mellan optioner och aktier. Det är inte 

särskilt starkt då korrelationen är nära noll, vilket är i linje med observationerna 

eftersom aktier tilldelades år 2002 för första gången. Innan dess användes inte 

instrumentet i de aktierelaterade incitamentsprogrammen. De största korrelationerna är 

mellan de båda huvudtyperna av instrument samt företagens storlek. Det visar på att 

företagens storlek har ett starkt positivt samband med tilldelning av instrumenten, i 

enlighet med det samband som tidigare noterats i studier. Det finns inga betydande 

samband mellan de olika faktorer som syftar till att förklara tilldelningen av 

aktierelaterade instrument. De bör då inte heller påverka varandra vilket är ett bra 
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tecken som betyder att måtten på faktorerna inte är för lika varandra och därmed inte 

heller förklarar samma effekt.  

     

  Optioner Aktier Företagsst. Skuldsättn. Företagets utv. Risk 

Optioner 1,000 -0,059 0,172 -0,061 0,015 0,176 

Aktier  1,000 0,412 -0,017 -0,036 0,120 

Företagsstorlek   1,000 0,032 -0,156 0,163 

Skuldsättning    1,000 0,008 0,054 

Företagets utveckling     1,000 0,074 

Risk           1,000 

Tabell 10: Korrelationen mellan regressionsanalysernas variabler. 

 

5.3.3 Test av förändringsåret 

I regressionerna förutsätts att en förändring av incitamentsprogrammen som beror på 

IFRS 2 bör inträffa under år 2004. Antagandet görs i samband med observationen av 

datamaterialet. Antagandet stärks ytterligare då bolagen haft ett år på sig för 

förberedelser efter att den nya standarden föreslagits. Dessutom presenterades den 

färdiga standarden detta år, vilket bör ha påverkat bolagen att öka takten i ett eventuellt 

förändringsarbete. Dock kan något annat år ge ett bättre resultat med avseende på 

regressionsanalyserna om antagandet inte stämmer. 

 

Det är tydligt att de största förändringarna äger rum under år 2004, både för antal 

tilldelade optioner och antal tilldelade aktier. Gällande optioner inträffade den största 

minskningen under 2004, samtidigt som aktier noterade den största ökningen. 

Förändringen har dessutom högst sannolikhet för ett negativt respektive positivt utfall, 

vilket observeras genom p-värdet. Förutom de största förändringarna förklarar år 2004 

tilldelning av instrumenten bättre än något av de år som undersökts. 

Sammanfattningsvis kan sägas att 2004 varit det viktigaste året för instrumentens 

utveckling. Just detta år skedde den största omfördelningen av de aktierelaterade 

instrumenten från optioner till aktier.  
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Test av förändringsvariabel, optioner resp. aktier, åren 2001-2006 

    Optioner     Aktier   

          

Förändringsvariabel Koeff. p-värde Just. R² Koeff. p-värde Just. R² 

              

IFRS 2001 -2,2334 0,0285 0,0578 2,0360 0,0024 0,1868 

IFRS 2002 -2,9768 0,0008 0,0792 2,5466 0,0000 0,2151 

IFRS 2003 -3,0707 0,0002 0,0865 3,1445 0,0000 0,2541 

IFRS 2004 -3,3306 0,0001 0,0956 3,5025 0,0000 0,2796 

IFRS 2005 -2,9660 0,0005 0,0817 3,4680 0,0000 0,2697 

IFRS 2006 -2,2456 0,0122 0,0628 3,0636 0,0000 0,2386 

          

Antalet observ. 290 per år   290 per år   

Företagsspec. faktor 4 st   4 st   

           Tabell 11: Jämförelse mellan olika förändringsår, år 01-06, optioner. 

 

5.3.4 Exkludering av observationer som kan styra analysresultatet 

Vid beräkningar av antalet instrument som givits som kompensation till anställda, 

istället för värdet av de tilldelade instrumenten, kan problem uppstå. Det kan finnas 

anledningar till att vissa observationer ligger långt utanför det normala. Bland de 

utvalda bolagen är det främst tre som givit ut ett betydligt större antal aktierelaterade 

instrument till sina anställda än andra. Det är ABB, Astra Zeneca och Ericsson. 

Analysen av regressionerna utan bolagen bör utföras försiktigt, eftersom det mycket väl 

kan vara de exkluderade bolagens incitamentsprogram som förändrats. Även om inte 

hela urvalet av bolag har förändrats, kan förändring i de tre bolagen vara ett resultat.    

 

I regressionsanalysen av antalet tilldelade optioner, exklusive ABB, Astra Zeneca och 

Ericsson, är optioner fortfarande en typ av incitament som minskat. Minskningen är 

endast marginellt mindre utan dessa bolag. Minskningen i sig är naturlig, då ABB, Astra 

Zeneca och Ericsson haft de mest omfattande optionsprogrammen före införandet av 

IFRS 2. I samband med införandeprocessen började bolagen använda incitament i form 

av aktieprogram. För antal tilldelade aktier är skillnaden större vilket beror på att 

speciellt Ericsson stått för en mycket stor del av det totala antalet tilldelade aktier under 

mätperioden.    
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Rensat för bolag med onormalt mycket AI 

  Optioner Aktier 

         

Variabler Koefficient p-värde Koefficient p-värde 

          

Konstant -0,0650 0,9831 -9,5500 0,0000 

IFRS 2004 -3,2045 0,0003 2,3086 0,0000 

LN Tillgångar 0,6826 0,0181 0,8884 0,0000 

LN Skuldsättning -1,1413 0,0981 -0,3050 0,4224 

Avkastning 0,2572 0,4030 -0,2691 0,1137 

Volatilitet 0,0260 0,3272 0,0390 0,0082 

         

Antal obeservationer 260   260   

Justerad R² 0,0493   0,2381   

Förändringsår 2004   2004   

                   Tabell 12: Regressionsanalys av antalet tilldelade aktier, justerat urval. 

 

5.4 Diskussion av förändringen i incitamentsprogrammens 
utformning 

Det står klart att det finns samband mellan IFRS 2 och utformningen av börsbolagens 

aktierelaterade incitamentsprogram. Sambanden finns både tidsmässigt och med 

utgångspunkt i de nya regler IFRS 2 förde med sig för aktierelaterade ersättningar. 

Däremot är frågan angående varför IFRS 2 påverkat incitamentsprogrammens 

utformning oklar.  

 

Om det verkligen är IFRS 2 som påverkat bolagen att ta beslutet att förändra 

programmen, innebär det att införandet av den nya standarden haft ekonomiska 

konsekvenser. Den har då resulterat i att bolag resonerat annorlunda när de fattat beslut. 

Bruket av personaloptioner har minskat kraftigt i enlighet med argumenten från 

kritikerna av IFRS 2. Dock har personaloptionerna inte dött ut som incitament, vilket 

talar för att argumenten var överdrivna. Andra typer av aktierelaterade instrument har 

istället ökat sin närvaro som komponenter i incitamentsprogrammen. Bolagen har hittat 

nya sätt att belöna och inspirera anställda istället för de personaloptionsprogram som 

tidigare var vanliga.  
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I det här fallet rör det sig om att bolagen tagit annorlunda beslut på grund av att 

kostnadsföring införts, med störst effekt för personaloptioner. Det är dock inte fråga om 

att den ekonomiska kostnaden ökat för bolagen. Ett personaloptionsprogram ger samma 

effekter för bolagens aktieägare oberoende av om programmet redovisas i 

resultaträkningen eller någon annanstans. Om information om programmen inte 

redovisats alls tidigare hade det varit mer naturligt att vänta sig en förändring. Enligt 

den effektiva marknadshypotesen antas att information uppfattas var den än publiceras. 

Om bolagets åsikt varit att marknadseffektivitet råder gällande redovisningsinformation, 

hade det inte funnits någon anledning till att förändra incitamentsprogrammen. 

Undersökningen ger sken av att intressenter av bolagens redovisning värderar 

information på olika sätt beroende på var den publiceras. För denna åsikt finns en rad 

stöd, där empirisk forskning bedrivits i syfte att utreda om informationens upplevda 

kvalitet beroende på var den placerades i årsredovisningen.  

 

Vilken av uppfattningarna som stämmer gällande hur intressenter uppfattar redovisad 

information är dock irrelevant. Även om den effektiva marknadshypotesen stämmer 

kommer bolagen att förändra sina incitamentsprogram om de har uppfattningen att 

intressenterna värderar information beroende på hur redovisningen går till.  Enligt 

empirisk forskning (Graham, et al., 2005) har bolagens företrädare den uppfattningen att 

bolagens vinst är den viktigaste informationen som delges. Om bolagen då tror att 

intressenter reagerar negativt på den resultatminskning som ett personaloptionsprogram 

ger, bör de istället använda andra typer av instrument som komponenter i de 

aktierelaterade incitamentsprogrammen. Även aktieprogram ger upphov till kostnader 

som minskar bolagens resultat. Att då dra tesen att bolagen undviker resultatmässiga 

kostnader till sin spets kan ge en felaktig bedömning av anledningen till de förändringar 

IFRS 2 fört med sig. 

 

En annan tanke är att IFRS 2 inte innebar ett missgynnande av personaloptioner som 

aktierelaterat instrument. Istället korrigerades en obalans då personaloptioner tidigare 

inte ansågs vara en kostnad samtidigt som tilldelning av aktier var det. Eftersom 

personaloptioner sjönk i omfattning medan aktier ökade sin närvaro i bolagens 



 

 

 

  

 

   

   62 

incitamentsprogram kan det vara så att aktier ses som ett bättre instrument än optioner. 

Däremot kunde aktieprogram inte lanseras tidigare, då de bolag som velat det hade 

minskat sitt resultat i jämförelse med andra bolag som använde 

personaloptionsprogram. Situationen där de båda instrumenten likställdes 

kostnadsmässigt innebar då en flykt från optioner till aktier. Rädslan för att minska 

resultatet kanske kan kopplas till en relativ minskning snarare än en absolut minskning. 

Att bolagets företrädare anser att intressenterna reagerar negativt om bolaget redovisar 

ett lägre resultat jämfört med övriga bolag. Om däremot samtliga bolags resultat 

minskar med exempelvis fem procent har inte bolagets prestation varit sämre än någon 

annans. Det kan dessutom vara lättare för bolagets representanter att hävda att 

minskningen beror på redovisningsregler om samtliga bolag drabbas.         
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6. Slutsats  
I uppsatsen studeras utvecklingen av de aktierelaterade instrument som ingått i de 

svenska börsbolagens incitamentsprogram under åren 1999 till 2008. Syftet är att 

undersöka om införandet av IFRS 2 påverkat denna utformning samt vad en eventuell 

påverkan kan bero på. Genom att undersöka utvecklingen av de instrument som 

tilldelats anställda under tidsperioden noteras en tydlig trendförändring, då förekomsten 

av optionsprogram minskar samtidigt som aktieprogram ökar under åren 2003 till 2005. 

Det är främst personaloptioner som bidrar till optionsprogrammens negativa utveckling. 

Även antalet tilldelade optioner sjunker per befintligt optionsprogram, vilket visar på 

införande av restriktivare tilldelningskrav.   

 

Två samband noteras mellan trendförändringarna och införandet av IFRS 2. Tidsmässigt 

stämmer förändringarna väl överens med processen där IFRS 2 infördes. Likaväl 

stämmer förändringarna överens med ett antagande om att det är kostnadsföringen av 

aktierelaterade ersättningar som bidragit till förändringarna. Den neutralitet mellan 

personaloptioner och aktier avseende kostnadsföring som IFRS 2 fört med sig, förklarar 

att bolag i viss utsträckning övergått från optionsprogram till aktieprogram. 

Förändringen är uppenbar även när företagsspecifika faktorer tas i beaktande. 

 

Den påverkan införandet av IFRS 2 haft på börsbolagens incitamentsprogram förklaras 

av att börsbolagens beslutsfattare anser att deras intressenter lägger stor vikt vid 

bolagens resultatmått. Genom att anta att en lägre rapporterad vinst medför lägre 

aktiekurs, har bolagen tidigare föredragit incitamentsprogram bestående av 

personaloptioner. Dock har IFRS 2 medfört att alla typer av värdeöverföringar från 

bolaget till anställda i form av tilldelning av aktierelaterade ersättningar redovisas 

likadant. När vederlagsfria ersättningar nu kostnadsförs oavsett vilken typ av instrument 

som avses, kan bolag välja att införa aktieprogram utan rädsla för att redovisa ett sämre 

resultat jämfört med bolag som väljer personaloptioner.   



 

 

 

  

 

   

   64 

7. Reflektioner 
Redan tidigt i förberedelserna inför uppsatsen insåg vi att vi gärna ville skriva en 

uppsats inom redovisning med inslag av statistik. Ett tillvägagångssätt som inte 

förekommer alltför ofta i Sverige men som är betydligt vanligare inom 

redovisningsforskning i andra länder. Årsredovisningar innehåller mycket relevant 

information men är i våra ögon en underutnyttjad källa som borde användas mer 

frekvent. Den här metoden är också i linje med vår syn på hur kunskap produceras, med 

fokus på antaganden, siffror och samband. En insikt som vi tar med oss från processen 

med att skapa kunskap är dock att det i många fall krävs intervjuer eller någon liknande 

undersökningsmetod för att utföra djupare analys av ett fenomen. Om vi hade haft 

möjligheten att genomföra studien på nytt idag hade troligen även intervjuer använts 

som kompletterande metod. Detta i syfte att nå en djupare insikt i problematiken kring 

aktierelaterade incitamentsprogram och de faktorer som kan påverka val av vilket 

instrument som programmet ska bygga på. Med en sådan studie hade vi kunnat ge en 

mer mångfacetterad bild av de påverkande faktorerna. 

 

Generalisering av vår studie problematiseras av att den endast inkluderar bolag på 

Stockholmsbörsens lista för stora bolag, Large Cap. Frågan är om resultatet blivit 

annorlunda om vi istället utgått från samtliga börsbolag i Sverige, vilket vi inte kan 

svara på utifrån vår undersökning. Antalet bolag som vi valde att studera berodde på 

längden på den tidsperiod som undersöktes. Valet stod mellan att undersöka färre bolag 

och en längre tidsperiod eller tvärtom. Även om vi önskar att tid hade funnits att studera 

samtliga bolag är vi i slutändan nöjda med vårt val att fokusera på tidsperioden. Utan 

det så hade vi i efterhand funderat över om vi missat någon avgörande trendförändring.  

 

Vårt bidrag ligger i att vår undersökning visar att det finns klara samband mellan en 

förändring av redovisningsregler och beslut fattade i bolag. I vårt fall i form av beslut 

vid utformandet av aktierelaterade incitamentsprogram. Undersökningen kan därmed 

bidra till en ökad medvetenhet för bolag, normgivare och andra intressenter till varför 

vissa instrument ingår i börsbolagens incitamentsprogram. Vidare kan studien betraktas 
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som ett inslag i debatten om redovisningens neutralitet och roll som påverkande faktor 

på företagsbeslut.  

  

7.1 Förslag till framtida forskning 

För att ytterligare belysa redovisningens roll som påverkande faktor vid utformandet av 

aktierelaterade incitamentsprogram kan det vara av intresse att utföra en studie baserad 

på intervjuer. Då kan samspelet mellan flera faktorer studeras, för att avgöra vilka 

faktorer som är kritiska för beslut tagna kring incitamentsprogrammen. 

 

En annan möjlig studie skulle vara att genomföra en undersökning som liknar denna, 

men som undersöker fler bolag under en kortare tidsperiod. Vår studie visar att det 

främst är åren 2003 till 2005 som inneburit trendförändringar i utformningen av 

aktierelaterade incitamentsprogram. Att då testa fler bolag skulle ge en högre 

generaliserbarhet. 

 

Under processen där nya redovisningsstandarder diskuteras lyfts ofta argument mot 

standarderna som menar att ekonomiska konsekvenser skulle uppstå vid ett införande. 

Sakligheten i dessa argument kan undersökas genom att i efterhand testa huruvida dessa 

förutsägelser i detalj stämmer överens med de konsekvenser som förutspås.    
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Bilagor 
 

Bilaga A - Urval 

Noterade bolag på Stockholmsbörsen Large Cap 2008-12-31 

       

Bolag Noterat under period Ingår i statistik Använt AI under period (ej konvert.) Ingår i regression 

ABB JA JA JA JA 

Alfa Laval 2002 NEJ - - 

Assa Abloy JA JA NEJ NEJ 

AstraZeneca JA JA JA JA 

Atlas Copco JA JA JA JA 

Autoliv Inc JA JA JA JA 

Axfood JA JA NEJ NEJ 

Boliden 2001 NEJ - - 

Castellum JA JA NEJ NEJ 

Electrolux JA JA JA JA 

Elekta JA JA JA JA 

Ericsson JA JA JA JA 

Fabege  JA JA NEJ NEJ 

Getinge JA JA JA JA 

Hakon Invest 2005 NEJ - - 

Handelsbanken JA JA NEJ NEJ 

H & M JA JA NEJ NEJ 

Hexagon JA JA JA JA 

Holmen JA JA JA JA 

Hufvudstaden JA JA NEJ NEJ 

Husqvarna 2006 NEJ - - 

Industrivärden JA JA JA JA 

Investor JA JA JA JA 

Kinnevik 2004 NEJ - - 

Latour JA JA JA JA 

L E Lundberg JA JA NEJ NEJ 

Lundin Mining 2004 NEJ - - 

Lundin Petr. 2001 NEJ - - 

Meda JA JA JA JA 

Millicom 2003 NEJ - - 

MTG JA JA JA JA 

NCC JA JA JA JA 

Nordea Bank 2000 NEJ - - 

Oriflame Cosm. 2004 NEJ - - 

Peab JA JA NEJ NEJ 

Ratos JA JA JA JA 

SAAB JA JA JA JA 

Sandvik JA JA JA JA 

SCA JA JA JA JA 

Scania JA JA JA JA 

SEB JA JA JA JA 
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Seco Tools JA JA NEJ NEJ 

Securitas JA JA NEJ NEJ 

Skanska JA JA JA JA 

SKF JA JA JA JA 

SSAB JA JA NEJ NEJ 

Stora Enso JA JA JA JA 

Swedbank JA JA NEJ NEJ 

Swedish Match JA JA JA JA 

Tele2 (NetCom) JA JA JA JA 

TeliaSonera 2000 NEJ - - 

Trelleborg JA JA JA JA 

Volvo JA JA JA JA 

          

BOLAG I URVAL  53 bolag  42 bolag 

BORTFALL  11 bolag  13 bolag 

TOTALT   42 bolag   29 bolag 
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Bilaga B – Datamaterial 

Det samlade datamaterialet som insamlats i studien. Nämns inget antal aktierelaterade instrument som tilldelats anställda under året, innebär det 

att inga instrument av den typen tilldelats. Företagsspecifika faktorer redovisas endast för de bolag som inkluderats i regressionsanalysen. För 

detta ska de tilldelat aktierelaterade instrument mer än ett år. 

  

 

    Aktierelaterade instrument       Företagsspecifika     

                    

Bolag År Köpopt. Teckningsopt. Syntetisk opt. Personalopt. Konvertibler Aktier Företagsst. Skuldsättn. Risk Företagets utv. 

ABB Ltd 1999 17 156 040       251 178 0,7993 23,7054 1,1411 

ABB Ltd 2000 23 760 000       291 569 0,8226 34,4139 0,6389 

ABB Ltd 2001 23 293 750       337 697 0,9322 41,1642 -0,2575 

ABB Ltd 2002        256 443 0,9597 63,7845 -0,9040 

ABB Ltd 2003 27 254 250       218 793 0,8947 48,2341 -0,8122 

ABB Ltd 2004    7 548 360  443 430 164 218 0,8736 16,5950 -0,5344 

ABB Ltd 2005    6 222 890  1 044 456 176 953 0,8283 13,2173 2,8985 

ABB Ltd 2006 12 130 000   4 028 190  733 173 172 230 0,7419 24,8483 2,4001 

ABB Ltd 2007 28 475 520   2 772 670  809 153 200 490 0,6275 43,3716 3,9595 

ABB Ltd 2008 29 941 875     6 261 920   696 118 258 217 0,6435 33,1998 0,5332 

Assa Abloy 1999              

Assa Abloy 2000             

Assa Abloy 2001     5 017 432        

Assa Abloy 2002             

Assa Abloy 2003             

Assa Abloy 2004     7 782 155        

Assa Abloy 2005             

Assa Abloy 2006     2 332 350        
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Assa Abloy 2007     4 679 610        

Assa Abloy 2008                     

AstraZeneca 1999       2 021 000     168 632 0,4781 38,7042 0,4372 

AstraZeneca 2000    10 320 000    173 593 0,4824 63,7427 0,7682 

AstraZeneca 2001    11 633 000    193 346 0,4794 77,0596 0,5034 

AstraZeneca 2002    13 379 000    187 420 0,4797 79,5255 -0,1285 

AstraZeneca 2003    16 056 000    169 566 0,4408 87,0460 -0,2543 

AstraZeneca 2004    11 291 000    170 706 0,4349 70,3480 -0,4979 

AstraZeneca 2005    10 227 000  312 000 197 320 0,4488 35,9373 0,2696 

AstraZeneca 2006    9 566 000  99 000 205 043 0,4850 53,9955 0,0485 

AstraZeneca 2007    8 386 000  1 859 000 310 348 0,6892 53,8167 0,1470 

AstraZeneca 2008       15 341   4 866 000 367 250 0,6579 63,6937 -0,2098 

Atlas Copco 1999             53 650 0,6071 3,5035 0,5858 

Atlas Copco 2000        61 688 0,6077 3,0336 -0,0935 

Atlas Copco 2001        64 357 0,5682 2,7633 0,3713 

Atlas Copco 2002        48 668 0,5818 3,2717 -0,3241 

Atlas Copco 2003   4 643 520 5 373 216    45 862 0,5406 4,0358 0,2469 

Atlas Copco 2004        48 168 0,5308 5,5711 0,2791 

Atlas Copco 2005        54 955 0,5304 13,0462 2,3225 

Atlas Copco 2006        55 255 0,4081 21,4891 1,8500 

Atlas Copco 2007   499 360 3 187 108    56 659 0,7416 23,7990 1,4119 

Atlas Copco 2008             75 394 0,6847 14,8493 -0,1138 

Autoliv 1999    437 290    31 036 0,4680 27,7931 -0,1672 

Autoliv 2000    0    38 318 0,5252 36,0917 -0,4275 

Autoliv 2001    661 946    41 855 0,5250 47,8288 -0,2784 

Autoliv 2002    552 050    37 481 0,5130 27,9427 -0,2831 

Autoliv 2003    386 250  130 887 35 489 0,5046 31,2091 0,8446 

Autoliv 2004    290 368  98 376 35 630 0,4966 51,5016 0,5143 
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Autoliv 2005    295 661  98 551 40 236 0,5298 58,6628 1,0112 

Autoliv 2006    291 350  97 117 35 011 0,5132 44,1314 0,5147 

Autoliv 2007    281 075  98 298 34 311 0,5474 34,0005 0,0991 

Autoliv 2008       262 200   87 416 40 719 0,5824 79,4016 -0,5599 

Axfood 1999        1 044 0,5757 13,9897 -0,0252 

Axfood 2000  337 500   1 006 100   7 585 0,8680 15,5349 -0,4541 

Axfood 2001  21 400      7 767 0,8304 15,7835 0,3988 

Axfood 2002        7 355 0,7536 40,0923 1,0903 

Axfood 2003        6 977 0,6777 38,4182 2,1121 

Axfood 2004        7 042 0,6262 25,8219 0,9149 

Axfood 2005        7 569 0,6110 23,6572 0,3704 

Axfood 2006        6 075 0,6016 23,5156 0,6997 

Axfood 2007        6 608 0,6743 30,4787 0,1578 

Axfood 2008             7 350 0,6927 32,5712 -0,2455 

Castellum 1999             

Castellum 2000             

Castellum 2001             

Castellum 2002             

Castellum 2003             

Castellum 2004             

Castellum 2005             

Castellum 2006             

Castellum 2007             

Castellum 2008                     

Electrolux 1999    128 900    81 644 0,6741 15,4863 1,7019 

Electrolux 2000   118 400 673 800    87 289 0,6891 12,4152 0,1117 

Electrolux 2001    2 490 000    94 447 0,6870 10,8833 0,1219 

Electrolux 2002    2 865 000    85 424 0,6696 11,6584 -0,3575 
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Electrolux 2003    2 745 000    77 028 0,6431 9,5462 0,2898 

Electrolux 2004      42 153 75 096 0,6853 8,5467 -0,0288 

Electrolux 2005      41 934 82 558 0,6864 9,2185 0,5019 

Electrolux 2006       66 048 0,8003 14,7025 0,4500 

Electrolux 2007        66 089 0,7573 30,7771 0,3987 

Electrolux 2008           13 170 73 323 0,7765 31,9598 -0,3666 

Elekta 1999    500 000    1 836 0,6432 16,3799 -0,8168 

Elekta 2000    1 100 000    2 271 0,5724 5,3048 -0,5864 

Elekta 2001    900 000    2 536 0,4606 7,8888 2,3251 

Elekta 2002        2 962 0,4750 10,4421 2,0237 

Elekta 2003        3 076 0,5406 9,1392 4,0000 

Elekta 2004    558 537    4 499 0,6235 12,1598 1,2531 

Elekta 2005    1 675 611    5 284 0,6465 30,9082 3,0232 

Elekta 2006    989 692    5 356 0,6522 34,8325 2,2056 

Elekta 2007    1 853 500    6 322 0,7132 21,2326 0,6881 

Elekta 2008       1 756 000     7 951 0,6787 17,2699 -0,3453 

Ericsson 1999    1 400 000    202 628 0,6478 76,2671 4,1850 

Ericsson 2000  71 600 000      250 314 0,6227 203,5581 1,8810 

Ericsson 2001    47 500 000    257 521 0,7195 193,3997 0,1813 

Ericsson 2002    53 900 000  29 600 000 209 113 0,6362 236,2706 -0,9382 

Ericsson 2003      4 000 000 182 372 0,6558 103,9845 -0,8338 

Ericsson 2004      13 500 000 186 186 0,5623 44,9651 -0,4850 

Ericsson 2005      24 100 000 209 336 0,5105 34,9694 3,4754 

Ericsson 2006      25 300 000 214 940 0,4375 17,7302 1,1434 

Ericsson 2007      29 500 000 245 117 0,4490 16,9596 -0,2840 

Ericsson 2008           11 400 000 285 684 0,5027 31,7828 -0,5692 

Fabege 1999             

Fabege 2000             
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Fabege 2001             

Fabege 2002             

Fabege 2003             

Fabege 2004             

Fabege 2005             

Fabege 2006             

Fabege 2007             

Fabege 2008                     

Getinge 1999             4 378 0,6434 4,3149 -0,2864 

Getinge 2000   310 000     8 031 0,7586 5,8313 -0,1073 

Getinge 2001        9 589 0,6921 7,7617 0,4535 

Getinge 2002        9 478 0,0667 10,1517 0,9120 

Getinge 2003   120 000     12 032 0,7066 10,1162 1,5298 

Getinge 2004   48 333     12 457 0,6573 17,4704 0,9245 

Getinge 2005   48 333     14 533 0,6297 21,2153 1,4607 

Getinge 2006 155 000  143 333     15 877 0,6218 19,5989 1,2246 

Getinge 2007 305 000       22 970 0,7130 23,4790 1,0968 

Getinge 2008 265 000           33 032 0,6768 19,1508 -0,1168 

H & M 1999             

H & M 2000             

H & M 2001             

H & M 2002             

H & M 2003             

H & M 2004             

H & M 2005             

H & M 2006             

H & M 2007             

H & M 2008                     
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Handelsbanken 1999   3 850 000          

Handelsbanken 2000             

Handelsbanken 2001             

Handelsbanken 2002             

Handelsbanken 2003             

Handelsbanken 2004             

Handelsbanken 2005             

Handelsbanken 2006             

Handelsbanken 2007             

Handelsbanken 2008                     

Hexagon 1999        3 020 0,5334 2,8192 -0,2444 

Hexagon 2000  272 000      3 541 0,5222 2,9844 -0,4494 

Hexagon 2001        6 487 0,7248 0,9274 -0,2099 

Hexagon 2002        6 218 0,6414 1,5209 0,1144 

Hexagon 2003  290 000      5 926 0,6087 2,1655 0,7737 

Hexagon 2004        7 398 0,6626 4,3153 1,6927 

Hexagon 2005        18 642 0,7039 12,6740 4,3241 

Hexagon 2006        18 548 0,5359 21,8610 4,0522 

Hexagon 2007        24 940 0,5972 28,9873 3,2072 

Hexagon 2008   1 391 000         27 501 0,5631 22,8508 -0,4429 

Holmen 1999        29 172 0,4555 34,7537 0,5990 

Holmen 2000        24 394 0,3025 34,2797 0,3659 

Holmen 2001        24 948 0,4359 32,3584 0,3513 

Holmen 2002        26 967 0,4369 29,5105 -0,3111 

Holmen 2003 256 000       26 357 0,4170 27,4441 -0,0875 

Holmen 2004        28 989 0,4607 20,9824 -0,0356 

Holmen 2005        32 214 0,5031 20,5600 0,2411 

Holmen 2006        32 141 0,4824 40,2326 0,1663 
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Holmen 2007        33 240 0,4907 37,8253 0,0435 

Holmen 2008 758 300           34 602 0,5480 46,5522 -0,2629 

Hufvudstaden 1999             

Hufvudstaden 2000             

Hufvudstaden 2001             

Hufvudstaden 2002             

Hufvudstaden 2003             

Hufvudstaden 2004             

Hufvudstaden 2005             

Hufvudstaden 2006             

Hufvudstaden 2007             

Hufvudstaden 2008                     

Industrivärden 1999 303 000       19 218 0,2962 10,6715 1,3718 

Industrivärden 2000        21 474 0,3712 23,9600 0,8425 

Industrivärden 2001        22 108 0,3959 21,1206 0,5092 

Industrivärden 2002    187 000    24 265 0,2281 23,2958 -0,4595 

Industrivärden 2003        21 075 0,2212 18,4308 -0,4098 

Industrivärden 2004        42 533 0,1730 11,1339 0,0304 

Industrivärden 2005    30 334    54 161 0,1096 16,7557 1,1700 

Industrivärden 2006        64 711 0,0961 20,1460 1,2479 

Industrivärden 2007        66 293 0,1728 23,3149 0,3363 

Industrivärden 2008 1 000 000           35 975 0,3445 26,6261 -0,4724 

Investor 1999    651 680    71 140 0,3368 11,0694 0,5919 

Investor 2000    785 929    70 806 0,3109 18,1664 0,4574 

Investor 2001    1 176 100    73 168 0,2755 17,6737 0,2514 

Investor 2002    1 184 750    77 907 0,3202 28,6011 -0,5667 

Investor 2003    3 158 941    83 368 0,4103 33,4188 -0,5071 

Investor 2004    1 301 549  74 000 125 374 0,2655 19,3777 -0,2620 
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Investor 2005    1 173 034  58 331 162 133 0,1739 23,0849 1,6731 

Investor 2006    190 994  282 695 180 940 0,0119 29,7097 1,4173 

Investor 2007    140 388  209 574 177 231 0,1243 28,4692 0,7396 

Investor 2008       176 150   357 715 140 659 0,1808 19,0751 -0,1583 

L E Lundberg 1999             

L E Lundberg 2000             

L E Lundberg 2001             

L E Lundberg 2002             

L E Lundberg 2003             

L E Lundberg 2004             

L E Lundberg 2005             

L E Lundberg 2006             

L E Lundberg 2007             

L E Lundberg 2008                     

Latour 1999        4 241 0,4409 5,6808 0,3830 

Latour 2000        5 660 0,5111 9,9990 1,3261 

Latour 2001        5 927 0,5220 9,5136 0,5613 

Latour 2002        5 868 0,5358 6,2491 0,0808 

Latour 2003        5 383 0,5094 9,8449 -0,2088 

Latour 2004        6 401 0,4757 9,2827 -0,1244 

Latour 2005        11 414 0,2399 8,4865 0,4557 

Latour 2006 43 000       14 021 0,2207 16,0725 1,2088 

Latour 2007 54 000       13 554 0,2518 23,7000 0,9491 

Latour 2008 200 000           10 807 0,2695 18,0918 -0,0722 

Meda 1999        373 0,8311 1,8160 -0,5147 

Meda 2000 200 000 250 000      388 0,7732 0,9040 -0,3750 

Meda 2001        443 0,5621 0,6462 0,5991 

Meda 2002        530 0,5566 0,9352 0,5895 
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Meda 2003        914 0,4989 1,5479 1,1342 

Meda 2004        1 276 0,5721 3,3886 3,2399 

Meda 2005  1 625 000      11 500 0,6730 14,0854 7,6205 

Meda 2006  581 000 705 000     11 319 0,6204 28,9740 14,1340 

Meda 2007   55 000     28 649 0,6731 33,5776 3,8729 

Meda 2008     130 000       35 815 0,6289 23,7276 0,0555 

MTG 1999        4 419 0,7511 57,0193 6,0929 

MTG 2000        6 040 0,7026 88,1801 6,3326 

MTG 2001    1 414 530    6 941 0,7186 63,7952 1,6818 

MTG 2002    146 894    6 184 0,6924 68,3076 -0,7673 

MTG 2003        5 716 0,6244 70,3025 -0,3940 

MTG 2004        6 398 0,5647 46,2247 -0,2165 

MTG 2005  133 333  266 666    9 796 0,4582 62,6489 3,7018 

MTG 2006  109 123  218 246    9 205 0,4454 98,5797 2,1684 

MTG 2007  50 989  305 934    10 958 0,4640 84,4353 1,6816 

MTG 2008           139 576 19 232 0,5331 73,0157 -0,4578 

NCC 1999    1 366 708    29 030 0,6616 8,4206 0,1000 

NCC 2000    3 135 172    36 693 0,7290 9,9862 -0,1737 

NCC 2001    2 533 500    39 312 0,8114 9,9294 0,1382 

NCC 2002        35 215 0,7819 10,7549 -0,4646 

NCC 2003        29 997 0,7911 11,4417 -0,1591 

NCC 2004        28 389 0,7605 12,8844 0,3142 

NCC 2005        27 110 0,7462 35,4410 1,8107 

NCC 2006        30 604 0,7755 45,6972 2,3784 

NCC 2007        34 069 0,7876 32,8187 0,5795 

NCC 2008             36 246 0,8106 46,6468 -0,6498 

Peab 1999              

Peab 2000             
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Peab 2001             

Peab 2002             

Peab 2003             

Peab 2004             

Peab 2005     5 500 000        

Peab 2006             

Peab 2007     8 800 000        

Peab 2008                     

Ratos 1999  530 000      5 731 0,0513 3,9418 0,2519 

Ratos 2000        7 154 0,0526 4,4624 0,1126 

Ratos 2001 480 000       8 641 0,0537 5,6701 0,6406 

Ratos 2002 367 000       8 925 0,0863 4,9996 0,3266 

Ratos 2003 436 000       8 758 0,0941 4,0061 0,4304 

Ratos 2004 76 000       12 149 0,2398 7,5080 0,5346 

Ratos 2005 99 000       22 093 0,4770 15,7687 1,0522 

Ratos 2006 464 000       26 722 0,5579 31,5003 2,0905 

Ratos 2007 518 000       36 782 0,6229 54,1582 1,6359 

Ratos 2008 552 500           42 750 0,5956 40,3951 0,4803 

SAAB 1999    370 000    28 079 0,8250 7,7281 -0,0238 

SAAB 2000        31 119 0,7914 6,8427 -0,0714 

SAAB 2001        29 901 0,7710 11,0852 0,1706 

SAAB 2002        28 109 0,7530 16,2137 0,1707 

SAAB 2003        28 704 0,7509 12,4117 0,3974 

SAAB 2004        27 509 0,7012 9,3310 0,1608 

SAAB 2005        30 594 0,6897 16,7277 0,7708 

SAAB 2006        32 771 0,6941 35,7851 0,9266 

SAAB 2007        33 801 0,6743 30,9698 0,1212 

SAAB 2008           645 621 32 889 0,7163 36,0590 -0,5794 
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Sandvik 1999  560 900   4 360 150   40 196 0,4776 6,2671 0,4482 

Sandvik 2000    1 296 000    43 908 0,4670 5,9193 0,0044 

Sandvik 2001    1 442 200    49 549 0,4967 5,3419 0,5919 

Sandvik 2002    756 000    50 121 0,5178 3,4548 -0,2701 

Sandvik 2003    967 200    48 397 0,5395 3,3919 0,0926 

Sandvik 2004    312 000    51 231 0,5547 4,4941 0,1939 

Sandvik 2005        59 562 0,5885 10,9051 0,9376 

Sandvik 2006        65 901 0,5873 15,1715 0,9960 

Sandvik 2007        85 432 0,6510 27,7648 1,1640 

Sandvik 2008             103 227 0,6442 25,1418 -0,3222 

SCA 1999 942 000       85 214 0,5926 9,8651 0,9275 

SCA 2000        88 166 0,5405 8,5227 0,1900 

SCA 2001    900 000    106 788 0,5625 10,2966 0,7179 

SCA 2002    900 000    109 204 0,5543 18,2464 0,1667 

SCA 2003        107 356 0,5296 12,9310 0,4664 

SCA 2004        126 151 0,5631 7,2129 -0,0122 

SCA 2005        135 220 0,5777 4,6696 0,0102 

SCA 2006        133 544 0,5585 9,2410 0,2160 

SCA 2007        145 050 0,5568 13,2285 0,2116 

SCA 2008             158 968 0,5769 18,2843 -0,3258 

Scania 1999    220 285         

Scania 2000             

Scania 2001             

Scania 2002             

Scania 2003             

Scania 2004             

Scania 2005             

Scania 2006             
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Scania 2007             

Scania 2008                     

SEB 1999    953 997    710 255 0,9160 8,0967 0,3758 

SEB 2000    4 816 456    1 122 810 0,9345 8,2119 0,1585 

SEB 2001    6 613 791    1 163 315 0,9358 6,7176 0,2505 

SEB 2002    6 790 613    1 241 112 0,9425 6,2510 -0,1571 

SEB 2003    6 200 000    1 279 393 0,9431 5,8398 0,0194 

SEB 2004    6 200 000    1 591 318 0,9485 7,8039 0,3454 

SEB 2005      1 789 100 1 889 738 0,9699 12,7076 1,2553 

SEB 2006      1 477 327 1 934 441 0,9652 17,4207 1,0517 

SEB 2007      1 264 040 2 344 462 0,9673 18,7950 0,2880 

SEB 2008           1 459 283 2 510 702 0,9667 24,5518 -0,6285 

Seco Tools 1999     274 160        

Seco Tools 2000             

Seco Tools 2001             

Seco Tools 2002             

Seco Tools 2003             

Seco Tools 2004             

Seco Tools 2005             

Seco Tools 2006             

Seco Tools 2007             

Seco Tools 2008                     

Securitas 1999             

Securitas 2000             

Securitas 2001             

Securitas 2002     17 349 913        

Securitas 2003             

Securitas 2004             
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Securitas 2005             

Securitas 2006             

Securitas 2007             

Securitas 2008                     

Skanska 1999        51 338 0,6750 7,5288 0,3747 

Skanska 2000   1 596 000     83 303 0,7658 10,6116 0,5665 

Skanska 2001   2 040 000     93 084 0,8025 13,6290 0,2178 

Skanska 2002   656 000     76 748 0,8109 16,8986 -0,3565 

Skanska 2003        66 736 0,7847 20,2252 -0,3487 

Skanska 2004        63 081 0,7405 11,5613 0,1642 

Skanska 2005      374 000 71 311 0,7394 22,8399 1,3725 

Skanska 2006      451 977 71 307 0,7288 24,5745 1,1260 

Skanska 2007      540 984 78 941 0,7375 22,0265 0,5298 

Skanska 2008           357 129 83 478 0,7694 25,4232 -0,3595 

SKF 1999        34 823 0,6621 7,4372 0,2817 

SKF 2000 110 000       37 897 0,6290 6,6090 -0,1566 

SKF 2001    1 750 549    40 434 0,5841 5,9375 1,1802 

SKF 2002    2 568 996    38 677 0,5621 7,8993 0,0919 

SKF 2003    3 531 581    36 552 0,5663 7,8744 0,9505 

SKF 2004        35 014 0,5075 5,2986 0,4367 

SKF 2005        40 349 0,5481 14,6390 1,1485 

SKF 2006        46 238 0,5760 18,0452 0,8537 

SKF 2007        46 331 0,6038 22,2985 0,7227 

SKF 2008           1 000 000 56 100 0,6490 18,2033 -0,2260 

SSAB 1999             

SSAB 2000             

SSAB 2001             

SSAB 2002             
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SSAB 2003             

SSAB 2004             

SSAB 2005             

SSAB 2006             

SSAB 2007             

SSAB 2008                     

Stora Enso 1999   2 750 000     160 381 0,6160 17,3948 0,5851 

Stora Enso 2000   2 800 000     213 228 0,5910 17,2773 0,1050 

Stora Enso 2001   4 215 000     205 584 0,5603 17,6547 0,4833 

Stora Enso 2002   5 902 000     182 142 0,5505 17,6197 -0,3892 

Stora Enso 2003   6 064 150     179 421 0,5461 16,3154 -0,1176 

Stora Enso 2004   4 675 300   652 500 164 119 0,5011 14,8955 -0,2285 

Stora Enso 2005   3 076 125     180 950 0,5723 6,9626 0,1868 

Stora Enso 2006   2 161 000     174 403 0,5468 5,6851 0,1102 

Stora Enso 2007   1 399 096   897 487 153 108 0,5070 8,6265 -0,0607 

Stora Enso 2008           1 212 344 173 821 0,5386 21,7060 -0,4352 

Swedbank 1999             

Swedbank 2000  8 030 000           

Swedbank 2001             

Swedbank 2002             

Swedbank 2003             

Swedbank 2004             

Swedbank 2005             

Swedbank 2006             

Swedbank 2007             

Swedbank 2008                     

Swedish Match 1999        16 670 0,6340 2,5596 0,2375 

Swedish Match 2000    2 791 283    16 281 0,6804 2,9160 0,3887 
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Swedish Match 2001    1 812 309    16 623 0,7069 9,8524 0,8814 

Swedish Match 2002    1 518 770    15 447 0,6962 17,4952 1,3064 

Swedish Match 2003    1 428 490    15 102 0,6949 10,9589 0,9973 

Swedish Match 2004    865 259    14 898 0,6604 7,5404 0,3874 

Swedish Match 2005    661 871    16 806 0,6975 11,7720 0,3650 

Swedish Match 2006    523 817    15 670 0,8698 17,3031 0,7415 

Swedish Match 2007    931 702    16 467 0,9560 20,4950 1,0065 

Swedish Match 2008       1 592 851     18 355 0,9247 13,2398 0,1952 

Tele2 (NetCom) 1999   500 000     14 402 0,5308 34,7563 4,4125 

Tele2 (NetCom) 2000        42 345 0,3731 52,0221 1,2993 

Tele2 (NetCom) 2001        49 258 0,4002 46,2655 0,1455 

Tele2 (NetCom) 2002    3 315 000    46 872 0,3866 54,5670 -0,6146 

Tele2 (NetCom) 2003        47 970 0,3670 24,4987 -0,0204 

Tele2 (NetCom) 2004        49 865 0,3402 21,8006 -0,3096 

Tele2 (NetCom) 2005        68 291 0,4821 16,6930 0,1729 

Tele2 (NetCom) 2006  752 000  1 504 000    66 164 0,5598 15,0138 -0,1742 

Tele2 (NetCom) 2007    3 489 000    48 648 0,4481 23,0705 0,5735 

Tele2 (NetCom) 2008           611 272 47 133 0,4017 24,2991 -0,1906 

Trelleborg 1999        13 893 0,3360 10,2005 -0,1546 

Trelleborg 2000    875 000    17 132 0,4915 7,5559 -0,3200 

Trelleborg 2001    975 000    17 722 0,5582 3,4698 0,2197 

Trelleborg 2002    1 070 000    15 400 0,5189 5,3543 -0,0786 

Trelleborg 2003        22 856 0,6673 6,3636 0,7206 

Trelleborg 2004        22 152 0,6116 9,7793 0,4038 

Trelleborg 2005        24 960 0,5948 10,2271 1,2486 

Trelleborg 2006        27 557 0,6485 8,6611 0,4018 

Trelleborg 2007        29 334 0,6573 12,4687 0,1991 

Trelleborg 2008 255 000           33 763 0,6968 18,7517 -0,6959 
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Volvo 1999 91 341       195 612 0,4978 4,2321 0,4616 

Volvo 2000 120 765   595 000    200 743 0,5570 5,4059 -0,2653 

Volvo 2001    163 109    260 925 0,6720 5,6962 -0,0539 

Volvo 2002        239 222 0,6717 4,5494 -0,3546 

Volvo 2003    1 050 000    231 252 0,6859 4,1540 0,4057 

Volvo 2004        222 896 0,6876 9,0085 0,5939 

Volvo 2005      63 667 257 207 0,6938 13,0972 1,8078 

Volvo 2006      167 833 258 427 0,6626 13,2452 1,2816 

Volvo 2007      480 000 321 647 0,7426 26,6572 1,1413 

Volvo 2008           2 443 333 372 419 0,7727 26,2623 -0,4043 

 


