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Sammanfattning 
 
Titel: IFRS 2 –en studie av problemen i praktiken 
 
Seminariedatum: 2006-01-11 
 
Ämne/Kurs:  FEK 582 Kandidatuppsats HT 2005, 10 poäng. 
 
Författare:  Alla Gordon, Helene Palmdahl, Jens-Oskar Göransson 
 
Handledare:  Gunnar Wahlström 
 
Nyckelord: IFRS 2, personaloptioner, optionsvärdering, institutio-

nell teori, redovisningsförändring. 
 
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att granska de problem 

som uppkommit i praktiken till följd av implemente-
ringen av IFRS 2 samt undersöka huruvida det finns en 
framtid för personaloptioner. 

 
 
Metod: Vi har i vår uppsats använt oss av induktiv ansats ef-

tersom vi vill behålla en så öppen inställning till ämnet 
som möjligt. För att genomföra studierna har vi använt 
en kvalitativ metod med en deskriptiv ansats, då vi 
gjort en probleminventering inom personaloptionsom-
rådet.  

 
Teoretiskt perspektiv: I litteraturgenomgången har vi använt oss av artiklar 

som bygger på institutionell teori, och utifrån denna 
förklarar vi hur redovisningsförändringar sker. Vi pre-
senterar även begreppet option för läsaren samt redo-
gör för lagändringen som skett, debatten det medfört 
och eventuella problem som ligger till grund för vår 
slutsats. 

 
Empiri: Vår empiri består av intervjuer genomförda med tema-

tiska frågor. De intervjuade företagen är Aspiro, Active 
Biotech och Axis. De intervjuade revisionsbyråerna är 
KPMG, Deloitte och Öhrlings PricewaterhouseCoo-
pers.  

 
Slutsatser: I praktiken har inte företagen upplevt några större pro-

blem. Företagens problem består dels av det merarbete 
som kommer av URA 46, dels de höjda konsultkostna-
derna som följer av värderingsproblematiken. Våra in-
tervjuer har visat att IFRS 2 inte utgör något hot mot 
personaloptioners vara eller icke vara. Företagen anser 
att det är andra faktorer som ligger bakom personalop-
tioners existens.  
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Abstract 
 
Title:   IFRS 2- a study of the problems in practise  
 
Seminar date: 2006-01-11 
 
Course:  Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish 

Credits (15ECTS). 
 
Authors:   Alla Gordon, Helene Palmdahl, Jens-Oskar Göransson 
 
Advisor:  Gunnar Wahlström 
 
Key words: IFRS 2, employee stockoptions, valuing options, insti-

tutional theory, changes in accountingprinciples. 
 
Purpose: Our purpose with this thesis is to revise the problems 

that has arosen in practise as a result of the implmenta-
tion of  IFRS 2 as well as to examine whether there is a 
future for employee stockoptions. 

 
Methodology:   We have in the production of our thesis used an induc-

tive method as we wish to keep an open aproach to-
wards the subject. To conduct our study we have used 
a qualitative method with a descriptive approach  as we 
have conducted a probleminventory.  

 
Theoretical perspectives: We have used articles based on institutional theory and 

from this explained how accountingchanges occur. We 
also present the concept of options for the reader as 
well as  describe the changes in the standard, the de-
bate that this has brought up and possible problems 
that lead up to our conclusion. 

 
Empirical foundation:   Our  empirical foundation consists of interviews with 

companies and auditors. The interviewed companies 
are Aspiro, Active Biotech and Axis. The interviewed 
auditing firms are KPMG, Deloitte and Öhrling Price-
waterhouseCoopers. The interviews were conducted 
with theme based questions.  

 
Conclusions: The companies have not experienced any major prob-

lems. Their problems consists partly of the extra work 
that is associated with URA 46 and partly of the con-
sultingexpences due to the evaluationproblem.Our in-
terviews have shown that IFRS 2 does not constitute a 
threat against the existence of employee stockoptions 
dissapearing. Desiscions regarding them are based on 
other factors. 
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Förord 
 
 
Införandet av IFRS som började gälla 1 januari, 2005 har medfört en del arbete 

för de av standarden berörda företagen. Vi tycker därför att det vore intressant att 

ta reda på de problem som har uppkommit i samband med standardens införande. 

Som en del av förändringen har man fått ett nytt sätt att redovisa personaloptioner. 

Redovisningen för dessa regleras i IFRS 2. Eftersom utgivande av personaloptio-

ner har blivit ett allt vanligare sätt att kompensera sina anställda, ansåg vi att det 

här vore ett intressant område att studera. Vi hoppas att vår uppsats ska bidra till 

en fortsatt debatt om personaloptioners redovisning och fortsatta användande. 

 

Vi vill rikta ett varmt tack till de människor som har möjliggjort ett genomförande 

av den här uppsatsen. Alla de som har varit villiga att avsätta tid för intervjuer 

med oss ska ha ett stort tack. De är, Eva Melzig Henriksson, Per-Arne Pettersson, 

Karin Uebel, Mikael Winqvist, Jörgen Carlsson, Magnus Svensson samt Fredrik 

Sjöstrand. Slutligen vill vi även tacka Gunnar Wahlström som har varit vår hand-

ledare under arbetets gång. 

 
Tack! 
 
Lund, den 16 januari 2006 
 
Jens-Oskar Göransson Helene Palmdahl Alla Gordon  
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1 Inledning 

 
Detta kapitel är ämnat att ge en kortfattad bakgrund i ämnet som mynnar ut i en 
problemställning och ett syfte. Kapitlet avslutas med en disposition för att åskåd-
liggöra uppsatsens fortsatta upplägg. 
 

1.1 Bakgrund 

 
Globaliseringen i världen på de finansiella marknaderna har skapat ett behov av 

att man inom redovisningen talar samma språk, det vill säga att det inom redovis-

ningen har vuxit fram ett enormt behov av harmoniserade redovisningsprinciper.1 

Företagsskandaler såsom de rörande Enron och Worldcom i USA, har även de 

varit en bidragande faktor till varför krav på en enhetlig redovisning vuxit fram.2  

 

EU:s ambitioner att skapa en effektiv och transparent inre marknad ledde 2002 

fram till ett beslut att alla noterade bolag inom EU ska tillämpa IAS och IFRS, 

redovisningsstandarder utgivna av IASB, i sin redovisning.3 Detta påverkar drygt 

7000 noterade bolag i Europa.4  Från år 2005 kommer börsnoterade företag inom 

EU, i Australien och på andra ställen att rapportera till marknaden enligt IFRS.5 

 

Aldrig tidigare har det stått så mycket om redovisning i dagstidningarna och det är 

inte utan anledning som redovisningen är i fokus, den innebär information och 

kommunikation. För en långsiktig orientering om ett företags framtid krävs att all 

information som ett bolag tar fram blir läst och använd. Fokusering på sista raden 

i resultaträkningen passar inte en varaktig utveckling. Det krävs också att företag 

lämnar den information som kapitalmarknaden behöver. Kapitalmarknaden reage-

rar på förväntningar och förväntningar bör kommuniceras. Detta görs genom de-

                                                 
1 Pernilla Halling, Balans, 2004:8-9, ”Nya revisionsstandarden i Sverige kräver mer tid och höjda 
arvoden”.   
2 Anja Hjelström, Balans, 2005:5, ”Redovisningsstandarder- produkter av en komplex process”, s. 
28. 
3 Caroline Aggestam, Balans, 2005:1, ”Är vi på väg att få en internationell revisor”. 
4 http://www.pwcglobal.com/se/swe/ins-sol/spec-int/ias/artikel_revolution.html,  2005-12-03. 
5 http://www.pwcglobal.com/se/swe/ins-sol/spec-int/ias/20040331.html, 2005-12-03.  
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taljinformation om väsentliga uppskattningar och antaganden samt öppenhet om 

viktiga riskfrågor som företagsledningen ser framför sig. IFRS är som global re-

dovisningsnorm ett verktyg och en grund för en sådan kommunikation. IFRS ger 

investerare och andra intressenter tillgång till information som är jämförbar över 

nationsgränser.6 

 

I Sverige har man tvingats göra om vissa lagar för att möjliggöra ändringen. Detta 

gäller främst de områden där IAS/IFRS kräver eller tillåter värdering till verkligt 

värde, något som tidigare inte varit tillåtet enligt ÅRL, Årsredovisningslagen. 

Över hela EU-området har dock oron växt.7 IFRS 2 är en av de standarder som 

speciellt uppmärksammats i sammanhanget. IFRS 2 säger att alla aktiebaserade 

ersättningar ska kostnadsföras.8 En form av aktiebaserad ersättning är utgivningen 

av optioner till sin personal. Detta var tidigare inte reglerat. 

 

  

1.2 Debatten om IFRS 2 

 
Personaloptioner har blivit ett allt viktigare instrument för att motivera sina an-

ställda. Enligt en studie presenterad i tidningen Balans, genomförd på de 30 störs-

ta börsföretagen i Sverige, har det visat sig att över 80 % av företagen har utestå-

ende options- eller konvertibelprogram som riktar sig till anställda. Historiskt sett 

har optioner som riktar sig till ledningen varit mest förekommande, men pro-

grammen riktar sig nu till allt fler av de anställda.9  

 

Under 2005 har dessutom antalet aktie- och optionsprogram fördubblats jämfört 

med 2004. Förklaringen till detta är främst två starka börsår enligt en samman-

ställning gjord av Öhrlings PriceWaterHouseCoopers. Till viss del beror detta 

också på att skandaler såsom Skandia inte längre är lika aktuella. Incitamentspro-

gram som riktar sig mot alla anställda har dock minskat jämfört med 2004. Före-

                                                 
6http://www.pwcglobal.com/se/swe/ins-sol/spec-int/ias/artikel_revolution.html, 2005-12-03. 
7 Peter Malmqvist, Dagens Industri,  2005-09-14, ”Skjut inte på de nya redovisningsreglerna”. 
 
8 Den svenska översättningen av IFRS 2. 
9 Emma Hansson och Henrik Markkula, Balans, 2002:5, ”Effekterna av   optionsprogram- gagnar  
de ägarna?”  
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tagen använder extramiljonerna de tjänat de senaste åren, till att knyta speciellt 

värdefulla personer till bolagen eller för att exempelvis uppnå vissa försäljnings-

mål.10 

 

När vi har sökt efter den allmänna debatten om införandet av IFRS 2 har det varit 

svårt att hitta någon egentlig debatt i Sverige. I USA där samma förändring har 

skett genom att man numera tillämpar IFRS 2:s motsvarighet FAS 123, är det 

däremot annorlunda. Man kan där skönja en betydligt ljudligare debatt. Warren 

Buffet, en känd fondförvaltare, har varit en högljudd debattör. Han, såväl som 

Alan Greenspan, riksbankchefen, ser det som en självklarhet att företagen ska 

kostnadsföra optionerna.11 Buffet menar att eftersom utgivningen av optioner är 

en kompensation för arbete så måste det vara en kostnad och av det följer att det 

måste synas i resultaträkningen. Vissa hävdar då att det inte är något likviditetsut-

flöde och säger därför att optionerna är ”gratis”. På det svarar Buffet att han gärna 

skulle ta emot optioner som betalning, alltså är det detsamma som pengar. Företa-

get ger något till de anställda som de kan använda som betalningsmedel för inköp 

av andra varor och tjänster. I några av de företag som Buffet har ett inflytande 

över, exempelvis Coca-Cola, har man infört kostnadsföring av personaloptioner 

innan det varit tvingande.12   

 

På andra sidan i debatten rörande personaloptioner, finns det röster som menar att 

det är ren ”idioti” att kostnadsföra personaloptioner. De som säger det är främst 

personer som företräder mindre, teknikintensiva företag. I de företagen är det van-

ligt med personaloptioner till stora delar av personalen. Av det följer att kostna-

derna kan bli omfattande för de här företagen. Ibland är det så att vinster blir till 

lika stora förluster. Debattörerna på den här sidan menar att det är lätt för investe-

rare i stora företag att tycka att den här regeln är vettig eftersom personaloptioner 

där oftast bara riktar sig till de höga cheferna och då inte får lika stora effekter.13   

 

                                                 
10 http://www.sr.se/ekot/ekonomiekot/artikel.asp?artikel1=74475 , 2005-11-30. 
11Johanna Bergström, Petra Dahlman, Stellan Nilsson, Balans, 2004:1, ”Kostnadsföring av op-
tionsprogram: Vad kan de resultatmässiga konsekvenserna bli?”. 
12 http://www-rcf.usc.edu/~kjmurphy/HMTrouble.pdf , 2006-01-03. 
13 http://aei.org/publications/pubID.19444,filter.all/pub_detail.asp , 2006-01-02. 
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Även om debatten i näringslivet inte varit lika ljudlig i Europa har kritiken mot 

IASB:s redovisningsregler emellertid vuxit. Inflytelserika grupper arbetar för att 

få igenom omfattande redovisningsändringar.14 Det har bildats en lobbyorganisa-

tion som arbetar för att IFRS 2 inte skall införas, eller åtminstone fördröja infö-

randet. De anser att framräkningen av kostnaderna är för osäkra, men också att 

införandet kan leda till att företag väljer att inte längre ha personaloptioner. Orga-

nisationen hävdar att det kan vara slutet för mindre företag som använder det som 

ett nödvändigt incitament för att få kvalitativ personal till sina företag.15 Peter 

Malmqvist, analyschef på Nordnet Securities Bank, utredare i övervakningspane-

len samt lärare i redovisning på Handelshögskolan i Stockholm, menar att han har 

stött på negativa inställningar bland svenska beslutsfattare, vilket han har svårt att 

förstå då de svenska börsbolagens övergång till IASB:s regelverk har gått bra, 

med förvånansvärt små effekter. Justeringen av redovisningen av personaloptio-

ner gav en knappt mätbar effekt, 0,15 procent av eget kapital.16 

 

 

1.3 Problemställning 

 

Ovetskapen om konsekvenserna på personaloptioner efter införandet av IFRS 2 är 

stort trots att standarden tillämpats sedan januari 2005 på de börsnoterade företa-

gen. En undersökning genomfördes på uppdrag av KPMG under 2005. I under-

sökningen framkom att 51 % av de 100 tillfrågade analytikerna visste lite om på-

verkan på optioner efter införandet av IFRS.17 Trots att standarden har tillämpats 

sedan januari har man dock ännu inte hunnit granska de praktiska problemen då 

ingen årsredovisning enligt denna standard ännu har publicerats.  IFRS har under 

senare tid varit föremål för flertalet debatter. En artikel från september 2005 me-

nar att många företag alltför sent insett svårigheterna med implementeringen av 

IFRS.18 De nya rekommendationerna kommer att innebära mycket arbete med 

                                                 
14 Peter Malmqvist, Dagens Industri, 2005-09-14, ”Skjut inte på de nya redovisningsreglerna”. 
15 Rolf Rundfelt, Balans, 2004:12, ”Personaloptioner och världens undergång”. 
16 Peter Malmqvist, Dagens Industri, 2005-09-14, ”Skjut inte på de nya redovisningsreglerna”. 
17 Balans, 2005:2. ”Analytikers analys av IFRS”. 
18 Accountancy, september 2005, ”IFRS surprises persist”. 
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tolkningsfrågor och implementeringsfrågor i de olika länderna.19 De som redan 

har övergått till IFRS medger att de grovt underskattade vad det innebär.20 

 

IFRS 2:s utformning är långt ifrån heltäckande varför standarden leder till vissa 

praktiska problem. De beräkningar som standarden utgår ifrån är så subjektiva att 

detta kan leda till en viss problematik. Beroende på vilka antaganden som ett före-

tag väljer kan den redovisade kostnaden variera med över 100 %.21 Det är dock de 

stora bolagen i Europa som är ledande i implementeringsprocessen och därmed 

tolkningen i praktiken.22  

 

Det har även argumenterats för att ett införande av IFRS 2 kommer leda till nega-

tiva effekter på företagens beteende som skulle kunna resultera i att man inom tre 

år har en standard som ingen tillämpar då alla personaloptionsprogram skulle ha 

upphört.23  

 

Detta leder till att vi valt att gå ut till företag och även revisorer, i egenskap av 

företagsrepresentanter, och studera företagens problem i praktiken samt utreda 

huruvida det finns en framtid för personaloptioner. 

 
 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att granska de problem som uppkommit i praktiken 

till följd av implementeringen av IFRS 2 samt undersöka huruvida det finns en 

framtid för personaloptioner. 

 
 

1.5 Avgränsningar 

Vi har i vår uppsats avgränsat oss till att bara behandla personaloptioner istället 

för aktierelaterade ersättningar till anställda i sin helhet.  

                                                 
19 Pernilla Halling, Balans, 2005:11,  ”Sverige ligger långt framme”, s. 14.  
20 http://www.pwcglobal.com/se/swe/ins-sol/spec-int/ias/20040331.html, 2005-12-02. 
21 Rolf Rundfelt, Balans, 2004:12, ”Personaloptioner och världens undergång”. 
22 Accountancy, sep. 2005, “IFRS surprises to persist”, s. 94 f. 
23 Rolf Rundfelt, Balans, 2004:12, ”Personaloptioner och världens undergång”. 
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

 
I uppsatsens andra kapitel kommer vi att redogöra för litteraturen som använts i 

uppsatsen. Eftersom ämnet är relativt outforskat består vår litteratur till största del 

utav vetenskapliga artiklar inom ämnet. Mycket av vårt underlag utgörs även av 

artiklar från Balans, revisionsbyråernas hemsidor samt annan press. Vi kommer 

även i kapitlet presentera den relevanta lagstiftningen, redogöra för tidigare lag-

stiftning inom området samt redogöra för begreppet personaloptioner och dess 

svårigheter. Detta avsnitt är ämnat att ge läsaren en uppfattning om vad som tidi-

gare gjorts i ämnet samt relevant information för uppsatsens fortsatta resonemang. 

 

I tredje kapitlet kommer vi att redovisa och motivera de val av metod som gjorts i 

uppsatsen. Vi kommer även att granska våra data ur ett kritiskt perspektiv.  

 

I vårt fjärde kapitel kommer vi att redogöra för uppsatsens empiri. Vi kommer att 

koppla våra respondenters svar med relevant litteratur. 

 

I femte kapitlet kommer vi sedan att dra slutsatser utifrån de svar vi har fått från 

respondenterna samt återknyta till syftet. Vi kommer även i detta kapitel utifrån 

vårt teoretiska bidrag lämna över stafettpinnen till framtida uppsatsskribenter och 

bereda dem en möjlighet att fortsätta där vi slutade genom att ge förslag till fort-

satt forskning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Litteraturgenomgång 
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I litteraturkapitlet ämnar vi att presentera relevant litteratur inför slutsatsen samt 

redogöra för tidigare studier inom området. Vi kommer att presentera institutio-

nell teori för att beskriva hur förändringar sker inom redovisningsområdet. Vi 

förklarar även i detta kapitel innebörden och komplikationerna med optioner. En 

redogörelse för vilka regler som gäller och har gällt för personaloptioner kom-

mer också ges. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en förståelse för det valda 

ämnet samt att ge en grund för en kommande slutdiskussion.  

 
 

2.1 Institutionell teori 
 
Institutionell teori speglar utvecklingen på redovisningsområdet och utifrån denna 

kan förklaras varför det är svårt att förändra redovisningen samt varför föränd-

ringar går så långsamt inom redovisningen.24 Institutionell teori ligger bakom 

mycket av tänkandet inom den redovisningsforskning som intresserar sig för hur 

redovisningsnormer växer fram. Teorin innebär att handlingsrepertoaren är be-

gränsad av de värderingar och ideologier som råder i ett visst samhälle vid en viss 

given tid. Dessa värderingar är så självklara och inarbetade att man kan ifrågasätta 

ifall den enskilda ens är medveten om dem.25 Teorin fokuserar på att mänskliga 

aktiviteter uppvisar tröghet och att institutioner, som Berger och Luckmann ut-

trycker sig, därför tenderar att bestå om de inte blir problematiska, vilket innebär 

att de kan bestå trots att de från en utomstående observants synpunkt, har tappat 

sin ursprungliga funktion eller praktiska läggning.26 

 
Genom användandet av institutionell teori vill vi skapa en grundläggande förståel-

se hos läsaren hur redovisningsförändringar sker. I och med införandet av IFRS 2 

har komplikationer för de berörda företagen uppstått som vi kommer att identifie-

ra i ett senare skede. Dessa komplikationer har till viss del uppkommit på grund 

av det sätt på vilket redovisningsstandarden har vuxit fram. 

 

 2.1.1 Drivande krafter bakom redovisningsförändringar 
 

                                                 
24 Kristina Artsberg, Redovisningsteori-policy och –praxis, (2003), s. 431. 
25 Kristina Artsberg, Redovisningsteori-policy och –praxis, (2003), s. 43. 
26 Kristina Artsberg, Redovisningsteori-policy och –praxis, (2003), s. 431.  
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I en artikel författad av Streeck och Schmitter27 från 1985, har författarna utifrån 

den institutionella teorin urskiljt tre organiserande principer för att förklara hur de 

tre kontrollmekanismerna marknad, stat och samhälle fungerar. De tre organise-

rande principer är dispersed competition, hierarchical control och spontaneous 

solidarity.  

 
Dispersed competition refererar till handhavande av marknaden som princip av 

arbetsordning som genomförs genom kontrakt bland leverantörer och köpare av 

varor eller tjänster i jakten på välfärd. Denna princip visar sig vid anskaffning och 

spridning av redovisningsinformation.  Hierarchical control refererar till principen 

av social ordning, organiserad genom byråkratisk försorg där regler och tillstånd 

är tillsatta genom auktoritär kontroll över specifika aktiviteter och personer. Den-

na princip blir självklar när det gäller de juridiska kraven att förse auktoriserade 

användare samt att stå för riktigheten i utgiven information. Slutligen, spontaneo-

us solidarity refererar till principen av socialt system baserat på gemenskap och 

överenskommelse skapad genom delande av gemensamma värderingar eller prax-

is och ömsesidiga värden. I denna artikel görs ett försök att även identifiera en 

fjärde kontrollmekanism, föreningar, vilket författarna  kommer  fram till inte  är 

möjligt.  

 
Vilken typ av reglering som har makten över normbildningen avgörs av historis-

ka, sociala och politiska händelser. Under en viss tid av historien kan därför staten 

ha makten över normbildningen för att därefter ersättas av marknaden eller före-

ningar. Dessa övergångar sker på grund av att samhället förändras. Ett samhälle 

genomgår kontinuerligt förändringar. Sociala och politiska förändringar ger ut-

rymme till innovatörer som skapar finansiella instrument. Därigenom utsätts be-

fintlig reglering för påfrestningar.28 Streeck och Schmitters modell illustreras i 

bilaga 1. 

 
Streeck och Schmitters modell utgör grunden för flera artiklar som författats inom 

området, exempelvis Puxty med fleras29 artikel ifrån 1987. I artikeln presenteras 

                                                 
27 Wolfgang  Streeck och P.C. Schmitter, Private interest government, (1985), s. 1-29. 
28 Gunnar Wahlström, , Nya förutsättningar för reglering av extern redovisning, (2000), s. 87. 
29 A. G. Puxty, Hugh C. Willmott, David J. Cooper, Tony Lowe, Accounting, Organizations and 
Society, Vol. 12:3, s. 273- 291, “Modes of Regulation in Advanced Capitalism: Locating Accoun-
tancy in Four Countries”. 



IFRS 2 
– en studie av problemen i praktiken 

 

 15

det ramverk som utvecklats av Streeck och Schmitter för att undersöka hur redo-

visningspraktiken regleras i avancerade kapitalistsamhällen. I artikeln granskas 

Streeck och Schmitters modell ur ett kritiskt perspektiv. Författarna kritiserar de 

begränsningar som finns i ramverket och argumenterar för att ramverket är bris-

tande i det att det upprätthåller fokus på nationsstaten, därmed tas ingen hänsyn 

till de alltmer betydelsefulla internationella och transnationella regleringsinstitu-

tionerna. Ramverket visar sig också vara bristande på grund av dess något ohisto-

riska och osociala karaktär. Detta leder till att det varken ger en förklaring till 

ursprungen, återgivningen eller förändringen av regleringsformen eller en indika-

tion på rollen av mänsklig inverkan i sådana dynamiska processer. Trots dessa 

tillkortakommanden menar Puxty med flera att Streeck och Schmitters ramverk är 

värdefullt i den hänsyn det belyser den motsägande naturen av regleringsformer. 

Artikeln lägger stor tyngd på vikten av motsägelser inom och mellan de organise-

rande principerna för avancerad kapitalism och demonstrerar regleringen av redo-

visningen som ett uttrycksmedel och resultat av artikuleringen av dessa motsägel-

ser. I artikeln görs en komparativ analys mellan fyra kapitalistiska nationsstater. 

Puxty med flera, fastslår efter analysen att redovisningen regleras olika i de fyra 

länderna. Principerna marknad, stat och samhälle närvarar i samtliga länder, sam-

hälle närvarar emellertid i mindre utsträckning än de andra principerna. Före-

komsten och omfattningen av dessa principer är dock problematisk.  

 
Det är grundläggande för länder med kodifierade lagsystem att lagkoderna försö-

ker reglera all skötsel. Det är därför att förvänta att marknadsprinciperna kommer 

att ha en begränsad påverkan på redovisningsreglering i länder med lagsystem av 

denna sort. Det är även synligt att det i varje fall finns någon bestämmelse för 

redovisningsprofessionen att dela med staten i kontrollmekanismen över finansiel-

la rapporter. Trots att institutionsformerna varierar mellan länder, gör inte de in-

volverade parterna det, och trots att de offentliga strukturerna varierar, kan om-

fattningen av hur olika intressen har inflytande över de faktiska regleringarna som 

äger rum inte härledas från de formella strukturerna.  De olika regleringsformerna 

introducerar olika potential och olika problem. I varje land finns det troliga varia-

tioner i rollerna av redovisning och revision i ansvarigheten inför tredje partier. 

Dessa variationer kan reflektera historierna och de utmärkande egenskaperna av 

staten, marknaden och samhället, regleringsprinciperna i individuella nationssta-
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ter. Dessa variationer kan själva reflektera till vem, med vilka medel och för vilka 

aspekter av beteende, ansvarighet är närvarande.  
 
Dessa fyra presenterade företeelser utgör emellertid endast det oföränderliga av de 

strukturella och procedurmässiga likheterna och skillnaderna bland de fyra län-

derna. Då de fyra länderna lokaliserats olika i figuren, står de fyra länderna ound-

vikligen inför olika dynamik som ett resultat av de olika sätt motsägelserna av det 

avancerade kapitalismsystemet är utarbetat. Det är erkännandet av denna process 

som urskiljer huvudinnehållet av denna artikel från de antaganden om  social ord-

ning gjorda av  Streeck och Schmitter. 

 
I allt väsentligt, är Streeck och Schmitters resonemang ett av social ordning. Det 

vill säga, de tre organiserande principerna associerade med marknad, stat och 

samhälle förser medlen varmed samhällen är integrerade. Resonemanget i Puxty 

med fleras artikel är att någon sådan ”integrerad” ordning är overklig, och att ka-

raktäristiken av avancerade kapitalistiska länder är i huvudsak såna i vilka motsä-

gelserna av systemet leder till kontinuerliga brytningar och kriser som är antagna 

och hanterade, ofta med oväntade effekter, genom mänsklig medverkan som 

hjälpmedel.    

 
Puxty med flera, menar sammanfattningsvis att det inte kommer att finnas en en-

staka matris för organisationsprinciperna, marknad, stat och samhälle, som är ap-

plicerbar till alla arenor av reglering. Det förefaller vara beroende av varje situa-

tion. Dynamiken inom varje fråga kommer att kretsa kring de spänningar som 

kommer av de systematiska motsägelserna, då dessa är uttryckta och påträffade av 

ombud för organisationsprinciperna. För en sådan fråga kommer lösningar att 

föreslås som gynnar och kombinerar en eller fler av regleringsformerna: legalism, 

liberalism, associationism och korporatism. Utforskandet av en sådan process 

belyser på vilket sätt de tre organisationsprinciperna av avancerad kapitalism skär 

igenom varandra, kolliderar och ändras. Slutligen menar Puxty med flera, att då 

alla regleringsprinciper innehåller motsägelser, är det osannolikt att någon na-

tionsstat kommer att visa helt konsekventa institutioner och praktisk tillämpning 

av redovisningsreglering vid något tillfälle. 
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Som basis för sin forskning inom redovisningens processer, institutionella struktu-

rer och dess formande använde Willmott med flera30, tidigare studier genomförda 

av Streeck och Schmitter, 1985 och Puxty, 1987. Willmott med flera, undersöker 

reglering av redovisningen i fyra kapitalistiska länder och koncentrerar sig på de 

inblandade och delaktiga i teoretiska processer och därigenom sociala och politis-

ka processer i allmänhet. Genom att upprätta konventionella analyser av regler-

ingen i redovisningen och redovisare läggs tonvikt på självreglering i överens-

kommelse med redovisningsprofessionen. Utvecklandet av redovisningens regler 

framtas av revisorer experter som är styrda av deras professionalism, etiska regler 

och affärspraxis. Att överblicka sådana analyser är statens uppgift. Den historiska 

utvecklingen i olika länder är en viktig faktor för tillkomsten och framställandet 

av redovisningen i dessa länder, för att det är inom de historiska och kulturella 

specifika rummen de institutionella arrangemangen för reglering i redovisningen 

har tagit form. Varje lands styrande skick definieras således av dess blandning av 

de tre organiserande principerna identifierade av Streeck & Schmitter.  

 
Sten Jönsson31 menar att eftersom det finns kulturella skillnader länder emellan så 

är också tolkningen av redovisning olika. Därför har Sten Jönsson för att kunna 

analysera normutveckling, utan påverkning av de kulturella nyansskillnaderna 

länder emellan, baserat en analys på tre undersökningar av normbildande proces-

ser i enbart Sverige. De tre redovisningsområdena som studerades var kommuners 

redovisning, finansiell redovisning samt intern kostnadsredovisning. Sten Jönsson 

framhåller med bakgrund av ovanstående studier, att det inte finns någon enhetlig 

teori eller ramverk för att rättfärdiga en viss redovisningsstandard. Jönsson lägger 

fram två förslag till varför det är så. Antingen för att redovisningens roll är miss-

uppfattad eller så ar det för att redovisningen uppfyller så många olika uppgifter. 

 
 Jönsson lägger fram ett påstående om att redovisningens roll kan byggas upp när 

det finns något som kan rättfärdiga nya regler och om det finns någon som kan 

anses nog trovärdig för att ta på sig regelförändringsfunktionen. Jönsson kan, ge-

nom studerandet av de tidigare nämnda studierna, komma fram till ett mönster av 

                                                 
30 Hugh C. Willmott med flera, Accounting , Auditing and Accountability Journal, (1992), Vol. 5 
Nr. 2.  “Regulation of Accountancy and Accountants: Advanced Capitalist Countries”.  
31 Sten Jönsson, Accounting, Organizations and Society, (1991),Vol. 16, No.5/6, “Role  making  
for accounting while the state  is  watching”. 
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när normeringsdebatten brusar upp. Det är när det finns en allmän känsla av att 

något inte står rätt till, att det finns någon som framhåller att han har en lösning 

samt att det finns en grupp experter som kan ta hand om de tekniska detaljerna.  

 
För att få igenom en förändring inom redovisning är det lättast att föra ett prak-

tiskt resonemang. Personer med praktisk erfarenhet får mer auktoritet hos allmän-

heten säger Jönsson. Framväxten av de tre studerade redovisningsområdena var 

främst argumenterade för med praktiska argument, men på slutet var akademiker 

inbjudna att ta del i formuleringen av principerna. Det är även viktigt att de som 

för frågorna speglar allmänhetens intresse för att få legitimitet. FAR:s begränsade 

direkta inflytande grundar sig i att deras standarder kommit fram i slutna kommit-

téer utan att formellt lyssna till opinionen av dem utifrån.  Detta gjorde att FAR 

inte kunde arbeta speciellt effektivt genom sitt eget organ. I Sverige som har en 

stark stat med mycket makt fick man istället infiltrera staten och fungera som ex-

perter för framväxten av nya standarder drivna av staten. Den här formen av lob-

bying har varit den mest effektiva i Sverige just eftersom landet har en stark stat.  

På senare tid har dock statens ställning försvagats på grund av problem med bud-

getunderskott och därmed har staten inget ekonomiskt övertag. Istället har mark-

naden tagit över en större roll som standardpådrivare. Den finansiella marknaden 

med aktier har blivit viktig för företagsexpansioner och tagit en större del i män-

niskors liv. Principalrollen i förhållandet principal-agent, som beskriver förhål-

landet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, har skiftat från staten till 

marknaden och det blir då mot denna som intresset i fortsättningen ska riktas. 

 
 

2.2 Problem med teori för reglering 

 
I en institutionaliserad ekonomi är det mesta reglerat genom avtal eller lag. Re-

gleringen är naturligtvis avsedd att skapa gynnsamma effekter i något avseende. 

Vissa grupper i samhället anser att regleringen bör hållas vid ett minimum, medan 

andra grupper anser att regleringen är nödvändig för att uppnå en rättvis fördel-

ning av det välstånd vi har. Svårigheterna att spåra effekterna av ökad reglering i 

samhället är uppenbara. En rimlig början kunde vara att kartlägga hur det går till 

när normer bildas inom redovisningsområdet. Vad är grunden för dessa redovis-
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ningsnormer? Vilken roll kan teorin spela om grundläggande principerna för re-

dovisning härleds ur ekonomisk teori samtidigt som intressegruppsbevakning är 

ett inslag i normbildningsarbetet? Många studier pekar ut en mycket begränsad 

roll för redovisningsteori i utvecklingen av såväl redovisningspraxis som de nor-

mer som påverkar praxis.32 Watts & Zimmerman har i Accounting Review från 

1979 kommit till slutsatsen att det inte finns någon allmänt accepterad redovis-

ningsteori och det kommer heller aldrig att finnas någon. Som bevis för sina på-

ståenden använde Watts & Zimmerman ett antal fall där man kunde visa att redo-

visningsteorin anpassats efter det att statsmakterna reglerat ett område. Till viss 

del kan åtminstone påståendena förklaras med att teori är ett problematiskt be-

grepp för redovisare och det var överhuvudtaget ovanligt att ordet teori användes i 

samband med redovisningsfrågors behandling i facklitteratur före andra världskri-

get. Författaren menar att det fanns och finns en idealbild av teori med stort T, 

som inte kan levas upp till, på grund av ingrepp från världen utanför de redovis-

ningsproffessionellas.33 

 

 ”Ju mer det förhållandet gäller att aktuella redovisningsregler 

inte kan förklaras av en övergripande teori och därmed utgöra 

en begriplig helhet desto större blir behovet av tjocka läroböcker 

och desto intensivare efterfrågan. Kan man inte hänvisa till teori 

så får man använda praktiken eller reglerna själva som sannkäl-

lor. I båda fallen går mycket tid åt att hålla sig a jour med ut-

vecklingen.”34 

 
Eftersom IFRS 2, som börsnoterade företag började använda i koncernredovis-

ningen vid årsskiftet 04-05, är en ny företeelse kan man inte låta sig vägledas av 

teorier, då några befintliga teorier inom detta område inte existerar.  Som ett led i 

problemlösningen skall en studie av uppkomst och förändring av praxis göras. 35 

 
 

                                                 
32 Sten Jönsson, Eliten och normerna, (1985), s. 7. 
33 Sten Jönsson, Eliten och normerna, s. 8. 
34 Sten Jönsson, Eliten och normerna, s. 8. 
35 Sten Jönsson, Eliten och normerna, (1985), s.16. 
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2.2.1 Revisorns roll för utvecklingen av redovisningspraxis 
 
Det finns historiska kopplingar till att revisorerna driver förändringen i redovis-

ningen enligt Sten Jönsson. Det institutionella landskapet tillhandahåller ett antal 

positioner där utrymme ges för att vara aktiv i utvecklingen av redovisningsprax-

is. Till dessa positioner rekryteras personer med sakkunskap och intresse för att 

delta. De är i allmänhet knutna till en organisation som ger dem en plattform för 

att driva utvecklandet av redovisningen framåt.36 

 
Under århundraden hade bestämmelser om revision varit inskrivna i bolagsord-

ningar och revisorerna var ofta pensionerade bokförare. Men i och med 1895 års 

aktiebolagslag som föreskrev att förvaltning och räkenskaper skulle granskas av 

revisorer skapades förutsättningar för framträdandet av en professionell kår. År 

1899 bildades Svenska Revisorssamfundet i Stockholm och då hade ett 80-tal 

personer deltagit i bildandet. Det hade tidigare från professionellt revisorshåll 

gjorts försök att skapa intresse i Riksdagen för att utreda hur en revisionskår bor-

de organiseras. Utredningen genomfördes 1908 och förebilden för en sådan utred-

ning hade varit det brittiska revisionsinstitutet. År 1912 auktoriserades de första 

revisorerna i Sverige. Det var Handelskammaren i Stockholm som gav sex perso-

ner auktorisation. När Föreningen Auktoriserade Revisorer bildades var kraven 

för inträde auktorisation och dess syfte – ”att främja medlemmarnas intressen och 

verka för en hög professionell standard”.37  

 
Utbildning och vidareutbildning har hela tiden varit ett viktigt ämne för förening-

en. Under 70-talet har en viktig förändring av den institutionella strukturen skett 

genom tillkomsten av BFN. Utöver BFN har under de allra senaste åren Industri-

förbundets referensgrupp etablerats som ett viktig forum för diskussion. Därut-

över har tillkomsten av tidskriften Balans inneburit en viktig ökning av utrymmet 

för redovisningsdebatt i artikelform. De viktigaste institutionerna på redovis-

ningsområdet ansågs vara FAR och BFN. Att revisorerna som yrkesgrupp har 

särskild anledning intressera sig för normbildningen på redovisningsområdet är 

uppenbart. Man har ju som funktion att intyga att företagens redovisning sker 

enligt god redovisningssed. Revisorerna har också en kraftfull organisation med 

                                                 
36 Sten Jönsson, Eliten och normerna, s. 88. 
37 Sten Jönsson, Eliten och normerna, s. 89. 
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starka centrala organ. Även om revisionsbranschen domineras av ett fåtal stora 

revisionsbyråer ligger det i deras intresse att upprätthålla auktoritet. Revisorsor-

ganisationen förefaller stå väl rustad inför framtiden i försvaret av sin ledande roll 

på redovisningsområdet. 38  

 
Enligt Sten Jönsson har utvecklingen av praxis inom extern redovisning föränd-

rats vad gäller mönster och processer. Tidigare var det revisorn personligen som 

hade kontakterna med de större företagen. Senare har det blivit allt vanligare att 

storföretagen bedömer hela revisionsbyråns kompetens snarare än den enskilde 

revisorns. Vidare finns det skillnader i beskrivningen av revisors roll mellan eko-

nomicheferna och revisorer. De första hävdar att det är de själva som tar initiati-

ven och revisorn som håller med, medan revisorer hävdar att ekonomicheferna 

inte vet och tar råd av dem. Om man antar att sanningen ligger någonstans emel-

lan, dvs. att ekonomichefer och revisorer diskuterar problem och gemensamt 

kommer fram till lösningar, är det kanske inte så underligt att uppfattningarna om 

vilken part som är ledande varierar. Ekonomichefer och revisorer arbetar tillsam-

mans och representerar en producentsyn på redovisningsinformation. Den all-

männa uppfattningen är att revisorsrollen får ökad betydelse i framtiden, vilket 

otvivelaktigt kan förklaras med att man förväntar en fortsatt produktion av regler 

och anvisningar.39 Vi har emellertid i åtanke att den här undersökningen var pub-

licerad 1985 och därför kan resultatet vara något föråldrat.  

 
 

2.3 Optioner 
 
En option (köpoption) ger innehavaren rätt att köpa en aktie för ett bestämt pris i 

framtiden. Värdet av optionen när den används utgörs av skillnaden mellan akti-

ens pris på marknaden och det pris innehavaren av optionen betalar för aktien. 

Om optionens lösenpris är högre än marknadens pris på aktien är optionen inte 

värd något vid lösendagen. Dock finns det fram till lösendagen ett visst värde som 

inte enbart utgörs av prisskillnaderna mellan markandens pris och optionens lö-

senpris. Detta värde heter tidsvärde och utgår ifrån att det fram till lösendagen 

finns en möjlighet att optionen blir lönsam. Att ge anställda på börsnoterade före-

                                                 
38 Sten Jönsson, Eliten och normerna, s. 91-186. 
39 Sten Jönsson, Eliten och normerna, (1985), s. 142-148. 
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tag möjligheten att köpa eller få optioner på företagets aktie är en möjlighet att 

använda det här finansiella instrumentet. 40 

 
Tillsammans med andra aktiebaserade incitamentsprogram har utgivning av per-

sonaloptioner blivit vanligt som belöningssätt. Målet för ett noterat företag är att 

maximera aktieägarnas förmögenhet. Det kan dock vara svårt att garantera att 

personalen arbetar efter samma mål, principal-agent teorin talar emot det. Teorin 

säger att agenten, i det här fallet personalen, enbart agerar för att maximera sin 

egen nytta. Agenten vill göra så lite som möjligt men samtidigt få ut så mycket 

som möjligt från det. Det kan innebära en konflikt mellan principalen (företags-

ägarna) och agenterna. 41  

 
I slutet av 1800-talet började företagen bli större med början hos järnvägsföreta-

gen och telegrafföretagen. Beroende på hur kapitalet skaffades blev ledningen av 

företaget skilt från ägandet. Det skedde främst i USA, var man började skaffa 

kapitalet genom att ge ut aktier på aktiemarknaden. Resultatet av det blev att 

ägandet blev mycket utspritt. Nu blev det viktigt att kunna kontrollera att 

företagsledarna hade samma mål som företagsägarna.42 Genom att ge anställda 

möjligheten att ta del av börsuppgångar anser man att de ska bli motiverade till att 

arbeta för ett högre aktieägarvärde, det kan bli billigare än den kontrollkostnad 

som kanske annars skulle uppkomma. 

 
Optionen kan ha olika lång löptid, tiden fram till att man kan lösa in den, och ju 

längre den är desto mer motiverar det personal att stanna kvar på företaget. I da-

gens kunskapsintensiva företag kan det vara viktigt att personalen stannar en läng-

re tid, då den utgör företagets tillgångar.43 

 
Olika typer av optioner existerar. Företagen kan antingen ge optionerna till perso-

nalen eller så får de själv köpa dem från företaget. En annan variant är om op-

tionsinnehavaren får optionen utbetald i aktier eller i kontanter. Som innehavare 

av den senare får man skillnaden mellan lösenpriset och aktiepriset utbetalt i kon-

tanter. Den här varianten skapar ingen utspädningseffekt för företagets aktieägare. 
                                                 
40 Glen Arnold, Corporate Financial Management, (2005), s. 1142 f. 
41 Claus Nygaard, Lars Bengtsson, Srategizing, (2002), s. 82.  
42 Alfred D. Chandler, Herman Daems, Managerial Hierarchies, (1980), s. 30. 
43Cheng, Warfield, The Accounting Review, April 2005, “Equity Incentives and Earnings Man-
agement”, s. 471 f.  
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Dock tar det en del av företagets vinst. En annan typ av optioner är teckningsop-

tioner. En teckningsoption ger innehavaren rätt att köpa nya aktier i företaget för 

ett visst belopp vid en viss tidpunkt. En viss utspädning sker då. Ett tredje alterna-

tiv är självklart att man kan byta in sina optioner mot aktier. Sedan kan man även 

kombinera de olika utbetalnigsalternativen på olika sätt. En undersökning gjord 

av Cheng and Warfield säger att ”även om aktiebaserad kompensation och ägande 

kan ge positiva incitamentseffekter, har de också sideffekter, såsom ökat vinst-

management”. Det kan leda till kortsiktigt styre. Har priset på aktien blivit fördel-

aktigt vill man driva företaget på ett sätt att det stannar där så länge som möjligt, 

fastän det kanske skadar företaget på lång sikt. Då har ju emellertid optionsinne-

havarna redan fått betalt.44  

  

2.3.1 Framväxt av optioner 
 
Optionsmarknaden startades i organiserad form i Sverige 1985 då Olof Stenham-

mar startade OM, men man har handlat med optioner längre än så. Från början var 

det amerikanska bönder som säkrade ett pris på skörden med framförallt terminer. 

Världens första spannmålsbörs etablerades i Chicago år 1848 och köpare och säl-

jare kunde på så vis minska risken för framtida prisfluktuationer.45 

 
Aktieoptioner kom senare, mot slutet av 1930-talet, då värdet på den amerikanska 

börsen började bli så pass högt att det blev viktigt att försäkra dessa värden med 

just aktieoptioner. Det dröjde dock ända till 1973 innan den första organiserade 

börsen – CBOE i Chicago (Chicago Board of Option Exchange) – etablerades. 

Tidigare hade parterna handlat med optioner enligt skräddarsydda avtal. Mäklare 

matchade de olika parternas intressen och skapade optioner som passade både 

köpare och säljare. Problemet var givetvis att det inte fanns något officiellt mark-

nadspris på optionen, varför det var svårt att sälja den innehavda optionen eller för 

utfärdaren att köpa tillbaka den. CBOE löste problemet genom att introducera 

standardiserade optioner och på så vis etablera ett kontinuerligt marknadspris för 

optionen.46  

                                                 
44 Cheng, Warfield, The Accounting Review, April 2005, “Equity Incentives and Earnings Man-
agement”, s. 471 f.  
45 Johan Tjeder, Optionshandboken, (1999), s. 17. 
46 Johan Tjeder, Optionshandboken, (1999), s. 18. 
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En bidragande orsak till att handeln med optioner ökat är att Black, Merton & 

Schole år 1973 utvecklade en formel för prissättning av optioner, som för övrigt 

gav dem 1997 års Nobelpris i ekonomi. Idag används formeln dagligen av mäkla-

re som genom programmerade miniräknare snabbt kan sätta ett pris på option.47  

 
Optionshandeln i Sverige sker inom OM Stockholmsbörsen AB. OM har inget att 

tjäna eller förlora på att en aktie stiger eller sjunker, utan dess uppgift är att till-

handahålla en väl fungerande börs och en kostnadseffektiv reduktion av riskerna 

om motparten inte klarar av att leva upptill sina antaganden. 48 

 

2.4 IFRS 2 
 
Alla europeiska företag som har aktier eller skuldebrev på en reglerad marknad är 

från och med år 2005 skyldiga att upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS 

och därmed även IFRS 2.49 Syftet med standarden är att ”ange hur de finansiella 

rapporterna skall utformas med avseende på ett företags aktierelaterade ersätt-

ningar. I synnerhet krävs att effekterna av aktierelaterade ersättningar, exempelvis 

kostnader som är hänförliga till transaktioner i vilka personal tilldelas aktieoptio-

ner, återspeglas i företagets resultaträkning och finansiella ställning.”50  

 
Standarden ska tillämpas på alla rapporter som avser perioder som börjar den 1 

januari 2005 eller senare.51 IFRS 2 tillämpas på samtliga aktierelaterade ersätt-

ningar. Detta innefattar aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapita-

linstrument genom vilka företaget erhåller varor eller tjänster som ersättning för 

företagets egetkapitalinstrument, exempelvis aktier eller aktieoptioner; aktierela-

terade ersättningar som regleras med kontanter genom vilka företaget köper varor 

eller tjänster genom att ådra sig skulder till leverantören av dessa eller tjänster till 

ett värde som baseras på kursen på företagets aktier eller andra av företagets eget-

kapitalinstrument; och transaktioner i vilka företaget erhåller eller köper varor 

eller tjänster under avtalsvillkor som innebär att antingen företaget eller leverantö-

                                                 
47 Gunnar Wahlström, Nya förutsättningar för reglering av extern redovisning, (2000), s. 7. 
 
48 Johan Tjeder, Optionshandboken, (1999), s. 19. 
49 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Bakgrund, 2005-12-01. 
50 Den svenska översättningen av IFRS 2. 
51 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Bakgrund, 2005-12-02. 
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ren har möjlighet att välja om företaget ska reglera transaktionen med kontanter 

(eller andra tillgångar) eller genom emission av egetkapitalinstrument.52  

 
Enligt standarden ska aktierelaterade ersättningar redovisas som en kostnad i re-

sultaträkningen. Denna kostnad skall fördelas över perioden från den tidpunkt då 

parterna träffat sin överenskommelse till dess att värdet intjänats. Ersättningarna 

ska vidare redovisas till verkligt värde och utfästelsen ska värderas till aktiernas 

eller optionernas verkliga värde den dag då parterna träffar överenskommelse om 

villkoren.53 Oftast ska optionernas verkliga värde fastställas med utgångspunkt 

från en optionsvärderingsmodell.54 

 

2.4.1 Ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument 
 
Vid den första typen av ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument, ska 

företagen redovisa förmånens verkliga värde i resultaträkningen som en kostnad 

med eget kapital i balansräkningen som motposten till kostnaden. Det verkliga 

värdet ska beräknas den dag då parterna är överens om villkoren med hjälp av 

någon värderingsmodell, exempelvis Black & Scholes. Kostnaden ska fördelas 

över den period den anställde utfört tjänsten som ger rätt att utnyttja optionerna. 

Kostnaderna ska beräknas utifrån verkligt värde med beaktande av olika typer av 

villkor som måste uppfyllas för att optionerna ska få utnyttjas. Ett exempel på ett 

sådant villkor är krav på fortsatt anställning, detta beaktas genom att antalet op-

tioner reduceras utifrån förväntad personalavgång.55 

 
 

2.4.2 Ersättningar som regleras med kontanter 
 
Vid ersättningar som regleras med kontanter, exempelvis syntetiska optioner, ska 

kostnaden bestämmas av värdet på ett underliggande egetkapitalinstrument. Det 

verkliga värdet av den anställdes tjänster ska beräknas och redovisas som en per-

                                                 
52 Den svenska översättningen av IFRS 2. 
 
53 Den svenska översättingen av IFRS 2. 
54 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Inriktning, 2005-12-01. 
55http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Ers_egetkapitalinstrument, 2005-
12-01.  
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sonalkostnad. Utöver detta tillkommer sociala avgifter på förmånen. Motsvarande 

belopp redovisas som en avsättning i balansräkningen.56 

 

2.4.3 Skillnaden mellan kontantreglerade ersättningar och egetkapital-
reglerade 
 
Vid ersättningar som regleras med kontanter ska företagets kostnad för dessa 

bestämmas av det belopp som betalas ut kontant till den anställde. Fram till dess 

har företaget en skuld till den anställde. Detta leder till att verkligt värde måste 

fastställas och beräknas vid varje rapporttidpunkt mellan utställandet och 

likviddagen, istället för endast vid utställandet. En annan viktig skillnad är att vid 

kontantreglerade ersättningar är motposten till kostnaden en avsättning, medan 

motposten vid egetkapitalreglerade ersättningar är eget kapital. En tredje skillnad 

vid kontantreglerade ersättningar är att då förmånen har tjänats in men ej betalats 

ut på grund av att lösenpriset överstiger aktiekursen, ska den ackumulerade 

kostnaden i resultaträkningen återföras.57  

 

2.4.4 Optionsprismodeller 
 
Då marknadspriser vanligtvis inte finns tillgängliga vid personaloptioner som 

ställs ut till anställda är företagen tvungna att använda sig av en 

optionsprismodell. I IFRS 2 uppges inte någon specifik modell som bör användas 

men Black & Scholes namnges som ett tänkbart alternativ. 58  Den modell som 

används måste dock ta hänsyn till vissa faktorer: 

 

– Lösenpriset 

– Optionens livslängd 

– Nuvarande pris på de underliggande aktierna 

– Aktieprisets förväntade volatilitet 

– Utdelningar 

– Den riskfria räntan under optionens livslängd59 

                                                 
56 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Ers_kontanter, 2005-12-01.  
57 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Ers_kontanter, 2005-12-01. 
58 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Optionsprismodeller, 2005-12-01.  
59 Den svenska översättningen av IFRS 2. 
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2.4.5 Upplysningar 
 
Ett av kraven i IFRS 2 är att företag ska upplysa om karaktären och omfattningen 

av aktierelaterade ersättningsplaner. Företagen är tvungna att lämna en 

beskrivning av varje aktierelaterad plan. Man måste vidare ange antalet 

aktieoptioner och det vägda genomsnittliga lösenpriset för varje grupp av 

optioner. Utestående optioner vid början av perioden, avtalade, förfallna, lösta 

samt utestående optioner vid perioden slut, ska exempelvis inkluderas i 

uppställningen. För inlösta aktieoptioner ska företaget ange det vägda 

genomsnittliga aktiepriset vid förfallotidpunkten.60 

 
IFRS 2 innehåller även omfattande krav på upplysningar om verkliga värdet på 

aktierelaterade ersättningar. Det bör upplysas om hur det verkliga värdet 

beräknats för aktieoptionerna (eller andra aktierelaterade instrument) och det 

vägda genomsnittliga verkliga värdet av dessa. Det ska även ges en beskrivning 

av optionsprismodellen och de förutsättningar som har använts vid beräkningen 

av värdet.61 

 
Upplysningskravet innefattar även att företagen ska ange den totala årskostnaden 

för de aktierelaterade ersättningarna.62 

 

2.4.6 Övergångsregler 
 

Om ett företag väljer att tillämpa standarden före den 1 januari 2005 måste 

företaget även ta hänsyn till förändringar i övriga standarder som till exempel att 

upplysningskraven i IAS 19, som gäller aktierelaterade ersättningar, ersätts med 

upplysningskraven i IFRS 2.63  

 
För de flesta företag innebär en tillämpning av den nya standarden ett byte av re-

dovisningsprincip. I dessa fall ska övergångreglerna som anges i rekommendatio-

nen tillämpas. Om 2005 däremot är det första verksamhetsåret för vilket man pub-

                                                 
60 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Upplysningar, 2005-12-01. 
61 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Upplysningar, 2005-12-01. 
62 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Upplysningar, 2005-12-01. 
63 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Overgangsregler, 2005-12-01. 
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licerar en fullständig IFRS-redovisning, ska man istället tillämpa reglerna i IFRS 

1. Huvudregeln i IFRS 1 är att alla IFRS som gäller vid utgången av 2005 ska 

tillämpas retroaktivt samt att övergångsreglerna i respektive standard inte är till-

lämpbara. Aktierelaterade ersättningar hör till de frivilliga undantagen från hu-

vudregeln i IFRS 1.64 

 
Vid transaktioner som regleras med egetkapitalinstrument gäller att om ett 

optionsavtal ingåtts efter den 7 november 2002 och optionerna inte är intjänade på 

balansdagen den 31 december 2004, det vill säga kommer att intjänas den 1 

januari 2005 eller senare, kommer reglerna i IFRS 2 att gälla i sin helhet. 

Jämförelseuppgifter i koncernredovisningen och delårsrapporter ska omräknas 

med tillämpning av den nya redovisningsprincipen. Den ackumulerade effekten 

av ett byte av redovisningsprincip ska med hänsyn till skatteeffekten redovisas 

som korrigeringsposter i ingående eget kapital. IFRS 2 ska även beaktas i 

öppningsbalansen per 1 januari, 2004. Beträffande aktierelaterade ersättningar 

som avtalats efter den 7 november 2002 och som har intjänats före den 1 januari 

2005, behöver inte IFRS 2 inte tillämpas. Upplysningskraven måste dock ändå 

tillämpas i sin helhet. Företagen uppmuntras trots detta att följa IFRS 2 varpå 

standarden då ska tillämpas i sin helhet. Vid avtal som träffats före den 7 

november 2002 behöver företagen heller inte tillämpa IFRS 2, men man är 

skyldig att även här följa upplysningskraven. Likaså uppmuntras man att följa 

IFRS 2 och tillämpa standarden i sin helhet.65  

 
Vid aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter behöver företag en-

dast tillämpa IFRS 2 på dem som regleras efter 1 januari, 2005. Företagen upp-

muntras dock att tillämpa IFRS 2 för skulder/avsättningar som har uppstått från 

aktierelaterade ersättningar som har reglerats före den 1 januari 2005. Vidare be-

höver företag inte omräkna sina jämförelsesiffror för perioder före den 7 novem-

ber 2002 enligt IFRS 1.66 

 
I sitt konverteringsarbete inför tillämpningen av IFRS 2005 kommer företagen 

vara tvungna att bland annat se över sina nuvarande värderingsmodeller för att 

                                                 
64 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Overgangsregler, 2005-12-01. 
65 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Overgangsregler, 2005-12-01. 
66 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Overgangsregler, 2005-12-01. 
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urskilja potentiella skillnader gentemot de beräkningssätt och definitioner som 

anges i IFRS 2.67  

 

2.4.7 URA 46- IFRS 2 och sociala avgifter 
 
I standarden behandlas inte hur sociala avgifter ska redovisas. Akutgruppen har 

därför gjort ett uttalande som behandlar detta. Detta uttalande innebär att sociala 

avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument till anställda som ersättning för 

köpta tjänster ska kostnadsföras fördelade på de perioder under vilka tjänsterna 

utförts. Kostnaderna ska därvid beräknas med tillämpning av samma 

värderingsmodell som använts när optionerna ställdes ut. Den avsättning som 

uppkommer ska omvärderas vid varje rapporttillfälle utifrån en beräkning av de 

avgifter som kan komma att erläggas när instrumenten löses.68 

2.4.8 Tidigare lagstiftning 

 
Då det tidigare inte har funnits några svenska eller internationella regler om hur 

aktierelaterade ersättningar ska redovisas i resultat- och balansräkningen täcker 

IFRS 2 en stor lucka.69 Tidigare tillämpad lagstiftning är RR 29, ersättningar till 

anställda. Denna rekommendation har tillämpats sedan 1 januari, 2004 och är 

baserad på IAS 19, ”Employee Benefits”.70  RR 29 innehåller dock inga krav 

beträffande redovisningen och beräkningen av aktierelaterade ersättningar. 

Rekommendationen innehåller dock upplysningskrav som är avsedda att göra det 

möjligt för användarna av de finansiella rapporterna att bedöma vilken inverkan 

aktierelaterade ersättningar har på företagets finansiella ställning, resultat och 

kassaflöde.71 

 
 

2.5 Problemen i fokus 
 

                                                 
67 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Optionsprismodeller, 2005-12-01. 
68 http://www.redovisningsradet.se/pdf-05/03IFRS_2_sociala_avgifter_URA46_slutgiltig.pdf 
2006-01-08. 
69 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/IFRS_Guide_2_Bakgrund, 2005-12-01.     
70 http://www.redovisningsradet.se/ura-pdf/URA41.pdf, 2005-11-29.  
71 FAR 2005, sid. 1218 f.  
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Då IFRS 2 varit ett omdiskuterat ämne har möjliga problem eller komplikationer 

som skulle kunna uppstå efter implementeringen diskuterats i sammanhanget. Vi 

kommer här att lägga fram dessa problem för att ge läsaren en bakgrund till de 

problemen som kommer diskuteras i den framtida slutsatsen. 

 

2.5.1 Problematiken med att ta fram en global standard 
 
Det är en komplicerad process att ta fram en ny standard som ska fungera i hela 

världen. Det är många viljor och behov som ska tillfredsställas. Vad som uppfat-

tas som bra av ett land instämmer nödvändigtvis inte andra länder med. Det blir 

en politisk process där olika intressegrupper ska få fram sin vilja vilket resulterar i 

att man tvingas kompromissa. I debatten framhålls ofta att vissa länder har alltför 

stort inflytande. Det land som då oftast lyfts fram är USA. Kanske är detta inte så 

märkligt då detta är det land som har den största marknaden. Beroende på de olika 

intressena som ska tillgodoses kan det bli svårt att välja hur detaljerad standarden 

ska vara, antingen kan den vara så bred och allmän att i princip allt tillåts eller så 

gör man den mycket detaljerad.72 Länders skilda lagar skapar även vissa hinder. 

Antingen får man låta länderna justera standarden till sina rådande lagar eller så 

får lagarna i vissa fall ändras. Om det senare alternativet inträffar kommer de in-

ternationella standardsättarna få en större roll. Det blir då också de som får gå in 

detalj och bestämma på vilket sätt standarden ska efterföljas. En fråga blir då vem 

som ska ha bestämmanderätt i en sådan organisation. En omställning till en ny 

standard genererar således många frågor som behöver detaljerade svar.73 

 

2.5.2 AAA:s kommentar till kostnadsföring av personaloptioner 
 
I Accounting Horizons har American Accounting Associations Financial Accoun-

ting Standards Committee gjort två uttalande rörande kostnadföring av personal-

optioner. Ett uttalande var publicerat i mars 2004 och riktade sig till IASB:s re-

                                                 
72 Anja Hjelström, Balans, 2005:5, ”Redovisningsstandarder- produkter av  en komplex process”.  
73 Katherine Shipper, European Accounting Review,  2005 vol. 14, “The Introduction of Interna-
tional Accounting Standards in Europe: Implications for International Convergence”. 
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kommendation som senare skulle bli IFRS 2.74 Det andra publicerades i juni 2005 

och riktade sig mot FASB:s uttalande om FAS No. 123 som är den amerikanska 

motsvarigheten till IFRS 2.75  

 
I artiklarna håller man med de båda standardsättarna om att optioner bör kostnads-

föras liksom all annan ersättning till personalen. Man menar att det annars blir 

svårt att jämföra olika företags ersättningskostnader till sina anställda. Ett företag 

kan ju enbart betala sina anställda med personaloptioner och ett annat företag be-

tala sina anställda med vanlig lön. Det företag som betalar med personaloptioner 

ser ju då ut att inte ha någon personalkostnad om inte personaloptioner kostnads-

förs såsom vanlig lön.   

 
I båda fallen håller man också med standardsättarna om att man inte bör 

specificera någon speciell metod för framräknandet av optionsvärdet. Man menar 

att det är alltför komplext och att det finns så många olika former av 

optionsuppläggningar. AAA ställer sig däremot frågande till att de optionerna 

som utbetalas med aktier enbart ska värderas vid utgivningsdagen och att det 

sedan är det värdet som ligger till grund för en linjär avskrivning över 

intjänandeperioden. AAA menar att det finns en risk för antingen fel eller 

manipulation av de bakomliggande antagandena, som ligger till grund för 

värdeberäkningen, detta kan ha stor påverkan på kostnaden av optionerna. 

Ledningen kan till exempel vänta med bra information och förtidiga dålig 

information för att hålla igen värdet på aktien och dess volatilitet fram tills att 

optionsvärdet är bestämt. Detta leder ju till ett lägre värde på optionerna.  

 
I den första kommentaren, som är riktad till IASB, ställer man sig frågande till om 

optioner som betalas ut i aktier ska redovisas som eget kapital när optioner som 

betalas ut kontant ska redovisas som en avsättning. I den senare kommentaren har 

de dock ändrat uppfattning och medger att det hade varit svårt att inte boka perso-

naloptioner som betalades ut i aktier som eget kapital. Eftersom de i den senare 

kommentaren alltså har övergivit tanken på att klassa alla optioner som avsätt-

                                                 
74 Laureen A. Maines med flera, Accounting Horizons, Vol. 18, No. 1 March 2004,  “Evaluation of 
the IASB`s Proposed Accounting and Disclosure Requirements for Share-Based Payment”. 
75 D. Eric Hirst med flera, Accounting Horizons, Vol. 19, No. 2 juni –05, ”Response to the FASB`s 
Exposure Draft on Share-Based Payment: An amendment of FASB Statements No. 123 and No. 
95”. 
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ningar kan man inte heller ändra värdet på de egetkapitalredovisade optionerna 

vid varje rapporttillfälle. Att omvärdera värdet för dessa till varje rapport stämmer 

inte överens med hur eget kapital är klassificerat. Att värdera om optionernas vär-

de till varje rapporttillfälle skulle annars korrigera de fel som uppstått vid fram-

räknandet av värdet på utgivningsdagen. Då man nu har kommit fram till att ett 

sådant agerande inte verkar rimligt vill man i stället att de här förändringarna bör 

redovisas i not. Där ska redogöras för skillnaden mellan värdet som finns i eget 

kapital och det värdet som hade uppkommit vid en värdering i dagsläget.     

 

2.5.3 Värdering av personaloptioner 
 
Ett av problemen som fått stor fokus har varit värderingen av personaloptioner. 

Värdet på en option kan givetvis fås från marknaden om optionen är noterad 

någonstans. Om optionerna inte är noterade får man använda någon av de 

vedertagna modellerna som finns för värdeberäkningen.76 De två oftast 

förekommande är Black & Scholes och binominalmodellen. Den klart mest 

använda modellen är Black & Scholes. Det visar en undersökning som 

publicerades i Balans 2004. Man har i den undersökt de 27 mest omsatta 

företagen på börsen under våren 2003. Av de företagen angav alla utom ett att de 

använde Black & Scholes.77 

 
Vissa, exempelvis AAA, hävdar att de här modellerna är för lättmanipulerade.  De 

värden som man för in i tabellen, som inte bygger på historisk data, måste 

uppskattas. Oavsett blir det inte ett riktigt sanningsenligt värde, å andra sidan är 

det ett allmänt vedertaget värde. Black-Scholes är alltså den vanligaste modellen 

för att räkna fram värdet på optioner. För framräknandet av en option genom den 

här modellen måste man föra in fem värden:78 

 

1. Nuvarande pris av aktien på marknaden (Ju högre desto dyrare) 
2. Lösenpriset man får genom optionen (Ju lägre desto dyrare) 
3. Standardavvikelsen på aktens pris (Ju större desto högre värde)  
4. Tid kvar till lösendagen (Ju längre ju mer värt) 

                                                 
76 Arnold, s. 1142 f. 
77Johanna Bergström, Petra Dahlman och Stellan Nilsson, Balans, 2004:1, ”Kostnadsföring av 
optionsprogram: Vad kan de resultatmässiga effekterna bli?” s. 23. 
78 Arnold, s. 1142 f. 
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5. Den riskfria räntan med samma löptid som optionen (Ju högre desto högre vär-
de) 
 

De två första värdena är givna och är därmed helt fria från antagande. Det är de 

tre sista värdena som kan skilja beroende på vilka antaganden man gör. Vanligtvis 

använder man de historiska värdena för den underliggande aktien för att räkna 

fram dess standaravvikelse (volatilitet). Om man dock tänker sig en mycket lång 

löptid för optionen så kan mycket hända med standardavvikelsen, både upp och 

ner. Därför ges här ett utrymme för uppskattning av framtida standardavvikelse 

som kanske leder till att man antingen övervärderar eller undervärderar optionens 

värde. 79 

 

Det andra problematiska värdet är beroende av vilken löptid optionen har. 

Löptiden kan ju ses som given. Men det är bara om optionen inte används förrän 

på lösendagen eller om optionerna är noterade på en marknad så att man kan sälja 

den vidare. De flesta personaloptioner är inte noterade på någon marknad och det 

är inte alltid de hålls ända till lösendagen. Att man utnyttjar optionen tidigare kan 

bero på flera saker, kanske är man osäker på framtiden, kanske behöver man 

pengarna eller så är det något annat som styr. Det kan klart också vara så att man 

slutar innan optionerna löper ut. Därför måste man uppskatta den faktiska 

löptiden. Och beroende på hur modellen är konstruerad så går värdet på optionen 

upp ju längre löptiden är och vice versa.80  

 
Gällande vilken ränta man ska ta ska den vara den samma som den riskfria räntan. 

Den riskfria räntan kan självklart variera mycket över tiden och är därför även den 

debatterbar. Värderingsproblemet uppkommer främst i de fallen var optionen lö-

ses i utbyte mot aktier. Den här typen av optioner skall bara värderas vid grant-

date (tilldelningstidpunkten). Det kan ju då finnas ett incitament att vara lite de-

fensiv vid framtagandet av de bakomliggande värdena för modellen så att kostna-

derna inte blir så stora. Optioner som betalas ut kontant ska omvärderas inför var-

je rapporttillfälle och kommer därför justeras till sitt rätta värde efter hand. Mer 

om vilka skillnader som finns mellan de två inbytessätten står det i IFRS 2-

avsnittet.  Det kan emellertid självfallet också bli så att optionerna som löses in 

                                                 
79 Arnold, s. 1142 f. 
80 Arnold, s. 1142 f. 
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mot aktier blir för högt värderade och att kostnaderna då blir för stora. Att värde-

na skiljer företagen emellan är inget konstigt trots att somliga hävdar att just den-

na skillnad i värde mellan företagens personaloptioner är bevis på att det är svårt 

att komma fram till ett rättvisande optionsvärde.81 

 
 
2.5.3.1 Black & Scholes modellen 
 
Modellen som har blivit belönad med ett Nobelpris ser ut så här:82 

  
Där: 
C= köpoptionens värde 
S= dagens pris på aktien 
σ = aktieprisets volatilitet (standardavvikelse) 
r = den riskfria räntan 
t = tid till lösen 
L = lösenkursen 
N = sannolikheten att optionen kommer att utnyttjas (utvärderas med hjälp av 
fördelningsfunktionen N för normalfördelningen). 
 
 

2.5.4 Övrig problemdiskussion 

 

Trots att börsnoterade företag i Storbritannien varit medvetna om IFRS i flera år 

verkar IFRS ändå ha dykt upp som en chock för många av dem. Många företag 

har alltför sent vaknat upp inför IFRS-frågorna. En undersökning utförd i juni 

visar till och med att endast 36 % av de börsnoterade företagen vid tidpunkten 

genomfört en officiell undersökning där effekterna av IFRS kvantifierats på årsre-

dovisningarna från 2003 och 2004, trots att de uppmanats att göra detta. Detta 

bevisar att ”huvudet-i-sanden” mentaliteten mot IFRS dröjt sig kvar.83 

Hazel Powling, ansvarig för IFRS-implementeringen på ICAEW (Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales), menar att många ansett att IFRS är 

enbart en redovisningsfråga och inte något som egentligen skulle påverka affärer-

na.  Hon menar vidare att IFRS faktiskt påverkar många affärsfrågor, exempelvis 

                                                 
81 Rolf Rundfelt, Balans, 2004:12, ”Personaloptioner och världens undergång”, s. 41. 
82 Arnold, s. 1142 f.  
83 Accountancy, September 2005, ”IFRS surprises  persist”,  s. 94.   
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aktieincitamentsprogram och företag kan därför vara tvungna att överväga ifall 

deras program fortfarande är lönsamma.84  

 
De flesta stora företagen är dock i framkanten av sin implementering, främst på 

grund av att de har resurser tillgängliga att hantera frågorna.  Powling menar att 

de mindre börsnoterade företagen däremot inte har de resurserna som krävs för att 

ägna sig åt dessa frågor, de har inte engagerat extra personal och finner nu att de 

är under stor press. Hon menar vidare att de mindre företagen är mer beroende av 

konsulter och revisorer. Detta stämmer även överens med 

PricewaterhouseCoopers undersökning som visar att i slutet av 2004 hade 83 % 

av de största företagen sina IFRS-projekt igång medan endast 15 % av de mindre 

företagen sa att de var säkra på att de hade de resurser på plats som skulle krävas 

för att hantera implementeringen. Det är därmed de större företagen som kommer 

att leda den praktiska implementeringen i form av tolkningsfrågor.  

Tolkningsfrågor utgör vidare en stor del av standarderna och många företag har 

klagat på att de inte får konsistenta råd och tolkningar från deras revisorer.85  

 
Dessa tolkningssvårigheter riskerar att växa och bli större om man söker sig till 

hela området där IFRS tillämpas. Jönsson bekräftar detta då han menar att 

kulturella skillnader bidrar till olika tolkningar.  Powling menar också att detta är 

högst troligt då alla länder har olika utgångspunkter. 86 

 
Revisorerna sitter i en besvärlig situation gällande implementeringen då de genom 

etisk lag är hindrade att ge sina klienter de detaljerade råd de vill ha. De som lider 

mest av detta är följaktligen de små bolagen som inte nödvändigtvis har 

resurserna att anlita en oberoende konsult. Homewood, en av cheferna på 

revisionsbyrån Sets engelska ägare, menar att aktieoptionsprogram har visat sig 

vara speciellt besvärligt då man inte förstår standarden och därför att revisorerna 

inte kan genomföra en aktieoptionsvärdering åt företagen.87 

                                                 
84 Accountancy, September 2005, ”IFRS surprises  persist”,  s. 94. 
85 Accountancy, September 2005, ”IFRS surprises  persist”,  s. 94 f. 
86 Ibid, s. 95. 
87 Ibid s. 95. 
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2.6 Sammanfattning av litteraturen 
 
Med litteraturavsnittet har vi ämnat ge läsaren en beskrivning av institutionell 

teori och de olika aspekterna däri, för att läsaren ska förstå hur redovisningsför-

ändringar sker. Därefter har vi förklarat begreppet optioner samt redogjort för 

dess framväxt. Vi har även i detta kapitel gått in mer specifikt på lagstiftningen 

som uppsatsen bygger på samt beskrivit hur dessa ersättningar reglerades tidigare. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse av några av de tänkbara problemen som 

skulle kunna uppstå efter en implementering av den nya standarden, detta för att 

ge läsaren en inblick i de problem som senare kommer att diskuteras. Vår 

förhoppning är att vi med detta kapitel har gett läsaren en bra grund inför den 

kommande slutdiskussionen.  

 
 

 

 

3. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa och motivera de val av metod som gjorts i 

uppsatsen. Vi kommer att redogöra för den primärdata och sekundärdata som 

använts och vidare  granska denna ur ett kritiskt perspektiv.     

 
 

3.1 Metod 
 
Metod ur en generell synpunkt kan definieras som läran om hur man samlar in, 

organiserar, bearbetar, analyserar och tolkar sociala fakta på ett så systematiskt 

sätt att andra kan ta del av detta. Principen om kontrollerbarhet är således central 

inom den vetenskapstradition som dominerar dagens samhällsforskning.88 

 

                                                 
88 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, (1992), s. 13. 
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Då IFRS 2 är ett nytt fenomen har de uppsatser som gjorts inte behandlat ämnet 

fullständigt. Vi kommer därför att göra en explorativ och problemidentifierande 

undersökning, det vill säga en sonderande undersökning. Vi ämnar att med vår 

uppsats kartlägga förhållanden som är mindre kända eller helt okända.89  

 

 
3.2 Undersökningens forskningsansats - induktiv 
deskriptiv ansats 
 
En deduktiv metod innebär att forskaren utgår ifrån det han vet inom ett visst 

område och de teoretiska överväganden som rör detta område, och utifrån detta 

härleder eller deducerar en eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk 

granskning. En induktiv metod innebär att man drar generaliserbara slutsatser på 

grundval av observationer.90 Man har nästan inga förväntningar utan man går från 

empiri till att formulera teorier.91  

 

Normativ ansats på en undersökning syftar till att hitta förslag på hur man bör 

göra något.92 En deskriptiv ansats syftar istället till att enbart beskriva ett område 

eller fenomen.93  

 
 
Fyra angreppssätt. 
 
Det finns fyra olika sätt att kombinera dessa för att angripa en studie i redovis-

ning. De olika metoderna är induktiv/normativ, deduktiv/normativ, induk-

tiv/deskriptiv eller deduktiv/deskriptiv. Den äldsta formen inom redovisnings-

forskningen är induktiv/normativ. Begreppet ”god redovisningssed” kommer från 

detta angreppssätt. Detta innebär att man går ut med öppna föreställningar om hur 

redovisningen ser ut, sedan försöker man hitta en samlad norm som ska utgöra en 

riktlinje för praxis. I takt med att informationssyftet i redovisningen blev större 

ansåg man dock att man inte längre bara kunde studera praxis och lyfta upp det 

till norm. Syftet var nu att ”förbättra” i förhållande till rådande praxis. Man an-

                                                 
89 Ib Andersen, Den uppenbara verkligheten, (1998), s. 18 f. 
90 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (2005), s. 23 ff. 
91 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför, (2002), s. 35. 
92 L. T. Eriksson, Finn Weidersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, (1997), s. 96. 
93 Karl Erik Rosengren, Peter Arvidsson, Sociologisk metodik, (1992), s. 90. 
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vände då istället en deduktiv/normativ metod. Man utgick ifrån vissa 

föreställningar om hur normen skulle se ut och utifrån det försökte man förbättra 

innehållet. Vid deduktiv/deskriptiv metod går man in med vissa antaganden och 

försöker beskriva vilken påverkan effekten av antagandet har om det stämmer. 

Den sista metoden är en induktiv/deskriptiv metod. Här går man ut utan några 

antaganden för att beskriva hur verkligheten ser ut. Syftet med en sådan 

undersökning kan vara att utröna varför vi har en viss redovisningslösning eller 

för att ta reda på vilka effekterna har blivit efter en förändring.94 

 
Vi har valt ett induktivt angreppssätt i vår uppsats. Vårt val grundar sig på de 

begränsningar som skulle ha uppstått om vi startade med föreställningar, i 

synnerhet då IFRS 2 är ett relativt outforskat ämne. Hade vi istället valt deduktiv 

metod hade vi utgått från vissa på förhand valda teorier som kanske i slutändan 

inte var de som passade undersökningens syfte bäst. Vi har vidare valt en 

deskriptiv metod då vi ämnar beskriva verkligheten.   

 

Då vi har valt en öppen ansats är det viktigt att vi är medvetna om att ingen 

forskare kan vara helt öppen, alla forskare har sina skygglappar, dessa är 

dessutom sällan uttryckligt formulerade. I många fall är man inte ens medveten 

om dem.95 Vi har tänkt på under uppsatsens gång att den induktiva ansatsen inte 

ger en korrekt bild av verkligheten. Det är emellertid naivt att oavsett ansats, tro 

att vi kan studera verkligheten helt utan förutfattade meningar. 96 Man har på 

grund av den information och erfarenhet man har, möjligen mot sin vilja, skapat 

sig en uppfattning om vilka svar man kommer att få. Troligen är man också 

begränsad av att man med ganska hög sannolikhet har svårare att ta in data som 

inte bekräftar ens aningar. Det vill säga man bör vara försiktig då risken för 

forskarbias finns.97 Den här risken har vi tagit hänsyn till och försökt att i största 

möjliga mån beskrivit verkligheten på ett korrekt sätt oavsett om det motsade de 

ofrivilligt förutfattade meningarna som vi troligen har. 

 
 

                                                 
94Kristina Artsberg, Redovisningsteori, (2002), s. 31-35.  
95 Jacobsen, s. 43 f. 
96 Jacobsen, s. 45.  
97 Andersen, s. 207.  
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3.3 Undersökningens metodansats - kvalitativ metod  
 
Inom det samhällsvetenskapliga ämnet urskiljs två huvudmodeller av metoder, 

kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativ metod innebär att kunskapssyftet 

huvudsakligen består av att ”förstå” och inte ”förklara”. Kvantitativ metod å andra 

sidan innebär att kunskapssyftet främst är att orsaksförklara det som ligger till 

grund för undersökningen.98 Vilken metod man väljer beror bland annat på 

undersökningens ämne, det sätt på vilket man betraktar undersökningens ämne 

respektive kunskapssyftet med undersökningen.99 Valet av metod är 

resultatinriktat. Kvalitativ liksom kvantitativ metod är likvärdigt användbara men 

valet bör baseras på frågorna och problemställningarna som ska hanteras.100 Vid 

de två olika metoderna är tidsanvändningen en viktig skillnad. Analyser av 

kvalitativ data är betydligt mer tidskrävande än analys av kvantitativ data. Även 

objektiviteten som tillskrivs resultatet från de två olika analysteknikerna skiljer 

sig från persongrupp till persongrupp. Att blanda kvalitativ metod med kvantitativ 

kan därför i många fall resultera i en bättre undersökning.101  

 
Vi kommer att genomföra en kvalitativ undersökning i vår uppsats, då vårt 

främsta syfte är att kartlägga problem. Kvalitativ metod passar även våra frågor 

och problemställning bättre eftersom det sätter få begränsningar på de svar en 

uppgiftslämnare kan ge. Kvalitativ metod lägger vikt vid detaljer, nyanser och det 

unika hos varje uppgiftslämnare.102  Då kvalitativa metoder är mer öppna för ny 

information, förekommer dessa ofta även i samband med mer induktiva 

ansatser.103 

 
Det traditionella sättet att samla in empiri och sedan använda det för att dra 

statistiska slutsatser, är rotat i vår föreställningsvärd som det mest kvalificerad 

sättet att ta fram pålitliga resultat. Även inom redovisningsforskningen är en 

empiriskt/kalkulativ metod den mest erkända. Delvis är det på grund av tre 

faktorer. (i) Kraften hos inskriptioner, (ii) motsättningarna hos postmodernism 

samt (iii) den uppfattade framgången bland allierade professionella. W. F. Chua 

                                                 
98 Andersen, s. 31.  
99 Andersen, s.33.  
100 Jacobsen, s. 138. 
101 Andersen, s. 48.  
102 Jacobsen, s. 142. 
103 Jacobsen, s. 43. 
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har skrivit en artikel som belyser problemen som uppkommer på grund av att 

nästan bara numeriska framställningar och slutsatser är godtagbara och 

”legitima”. Hon ser inte enbart negativa sidor av en sådan här forskningsmetod 

utan erkänner de fördelar som sifferframställningar har. Chua säger att siffror 

överkommer vissa språkliga och kulturella hinder. Men en stor risk med att enbart 

använda nummer är att undersökningsobjekten avhumaniseras och enbart blir 

sedda utifrån siffror på ett papper. Det leder i sin tur att man bortser från en 

moralisk debatt. En annan risk är att man tar nummer som är neutrala i ett visst 

sammanhang och använder dem som neutrala även i de sammanhangen där de 

inte hör hemma. Siffrorna och modellerna blir målet snarare än det man 

undersöker.104  

 
Siffrornas språk är inte något som kommit från tomma intet, utan är ett arv från 

tidigare framväxta traditioner. Eftersom vi nu väljer att hålla fram numeriska 

resultat som varande den objektiva sanningen så bör vi ställa oss kritiska till dem. 

Det viktiga är inte hur man kommer fram till något utan hur väl man kan använda 

slutsatsen. Chua oroar sig för att det enbart är siffrornas språk som lärs ut till 

elever som den enda objektiva sanningen. Man kan då hoppa över de värden som 

ligger bakom siffrorna samt en allt för generaliserad syn på de objekten man 

mäter. Kanske är det inte likheterna som är det viktiga utan istället olikheterna.105  

 
Eftersom kvalitativa undersökningar dock generellt sett är mer tidskrävande än 

kvantitativa undersökningar, har detta begränsat oss till viss del.106 Det har inte 

funnits möjlighet att inom den givna tidsramen kunna genomföra ett obegränsat 

antal intervjuer, istället har vi koncentrerat oss på att få ut så mycket som möjligt 

av de intervjuer som genomfördes. Med tanke dessutom på lagen om avtagande 

information är det heller inte nödvändigt att ha fler intervjuer än att svaren 

upprepas.107 

 
 

                                                 
104 W. F. Chua, Critical Perspectives on Accounting, (1996) 7, “Teaching and learning only the 
language of numbersmonolingualism in a multilingual world”, s. 153. 
105 W. F. Chua, Critical Perspectives on Accounting, (1996) 7, “Teaching and learning only the 
language of numbersmonolingualism in a multilingual world”, s. 153. 
106 Andersen, s. 48.  
107 Jacobsen, s. 160. 
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3.4 Datainsamlingsmetod 

 

3.4.1 Primärdata och sekundärdata 
 
Det finns två sorters data man kan använda sig av: sekundärdata och primärdata. 

Primärdata är data som vi själva samlar in genom exempelvis intervjuer, 

observationer eller frågeformulär medan sekundärdata består av redan existerande 

datakällor.108  

 
Sekundärdata är en väsentlig del i skapandet av en bakgrund och för att förstå och 

analysera.109 Vi har därför under uppsatsens gång använt oss av sekundärdata i 

hög grad. Vi har använt Internet, elektroniska databaser såsom Lovisa, Libris och 

Elin. Vi har använt vetenskapliga artiklar, fackpress och artiklar från svenskt 

näringslivsmedia Vi har även använt litteratur, främst för att författa 

metodkapitlet. Det är emellertid viktigt att beakta källans kvalitet. Denna beror till 

största del på informationförfattarens kunskap och kompetens.110 Det är således 

vidare viktigt att man är källkritisk i sin uppsats.111 Vi har tänkt på detta under 

uppsatsens gång och har därför endast valt att använda vetenskapliga artiklar i vår 

litteraturgenomgång, då denna typ av material har en hög trovärdighet. 

 

Vår primärdata består av intervjuer. Vårt val grundar sig på att det är relativt få 

personer som skall undersökas samt att vi är intresserade av vad den enskilde 

individen har för inställning.112 Vi tror inte att vår uppsats skulle gynnas av 

undersökningar av en större mängd människor genom till exempel enkäter. Med 

intervjuer kan missförstånd undvikas och det ges möjligheter att fördjupa sig i 

vissa frågor.113 Det är intervjupersonernas personliga åsikter och uppfattningar 

som ska hjälpa oss att beskriva huruvida standardändringen skapat problem i 

praktiken. Om en enkät istället hade skickats ut hade vi varit tvungna att göra 

vissa påståenden för att få några svar att sammanställa. Det hade varit nödvändigt 

                                                 
108 Andersen, s. 47 f. 
109 Lotte Rienecker, Peter Stray Jörgensen, Att skriva en bra uppsats, (2002), s. 136. 
110 Jacobsen, s. 210. 
111 Rienecker, Stray Jörgensen, s. 143. 
112 Jacobsen, s. 160. 
113 Halvorsen, s. 89. 
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att redan i ett tidigt stadium ha uppsatsens problemställning och syfte klart för 

oss.114 Då vi har valt en kvalitativ metod kommer vi formulera frågorna så att våra 

intervjuobjekt kan tala så fritt som möjligt. Vårt mål är att få intervjuobjektet att 

tala fritt om sina erfarenheter. Även vid användandet av primärdata är det viktigt 

att vara källkritisk.115 Varför vid vårt urval valde revisorer och 

företagsrepresentanter som aktivt arbetade med den nya standarden. 

 

3.4.2 Öppen intervju 
 
Vi kommer att använda oss av öppna individuella intervjuer enligt Jacobsen och 

genomföra dem med en ostrukturerad teknik, mer specifikt informantintervjuer.116 

Denna form är användbar då man inte vet från början vad det är man söker och 

vilka frågor man ska ställa, exempelvis i början av ett projekt.117 Denna typ av 

intervjuer följer syftet med vår studie, då den kvalitativa forskningsintervjun 

syftar till att få otolkade beskrivningar. Den intervjuade beskriver så exakt som 

möjligt vad hon upplever, känner och hur hon handlar. Det centrala är mer att 

erhålla nyanserade beskrivningar som återger den kvalitativa mångfalden, alla 

skillnader och variationer hos ett fenomen.118 Vidare lämpar sig den öppna 

intervjun bäst när relativt få enheter undersöks, då den enskilda individens åsikter 

är av intresse, eller när vi är intresserade av individens tolkning av ett speciellt 

fenomen.119 En positiv aspekt med intervjuer är att man kan efter hur en intervju 

går, styra den andra intervjun genom man rätta till frågorna allteftersom processen 

går. Detta gör det troligen lättare att få ut så bra material från ett intervjuobjekt 

som möjligt.120 Vi har under arbetets gång märkt att det inte varit möjligt att hålla 

sig till de utgångsfrågor vi skrivit. Vi har hållit oss inom temat men anpassat oss 

under uppsatsens arbete. Anpassningen växte under arbetet dels därför att vi fick 

större kunskaper inom ämnet och dels därför att det i slutet handlade om att 

bekräfta de tidigare svaren vi fått eftersom det inte längre uppkom någon ny 

                                                 
114 Andersen, s. 165. 
115 Rienecker, Stray Jörgensen, s. 143. 
116 Jacobsen, s. 160. 
117 Halvorsen, s. 85. 
118 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (1997), s. 36. 
119 Jacobsen, s. 160 f. 
120 Ibid., s. 216.  
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information. Det var dock fortfarande helt öppna intervjuer, men vi var mer säkra 

på var tyngdpunkten skulle ligga eller rättare sagt var den inte skulle ligga.   

 
Öppna intervjuer medför ofta mycket material, vilket leder till svårigheter att 

kategorisera den insamlade informationen. Det kan vara både problematiskt och ta 

lång tid.121 För att kunna dra vettiga slutsatser av en stor datamängd måste man på 

något sett strukturera upp den insamlade informationen, genom att ta bort det som 

är onödigt och försöka kategorisera de svar man samlat in. Förhoppningsvis hittar 

man när detta är gjort några gemensamma nämnare som kan användas i en 

slutsats.122 Man löper vid öppna intervjuer en risk att samla in så mycket 

information att man omöjligt kan få en överblick av informationen. Vid varje nytt 

intervjutillfälle avtar dessutom mängden ny information, det vill säga att man når 

en mättnadspunkt där en ny intervju inte bidrar med någon ”ny” information.123 

 

Karaktäristiskt för ostrukturerad intervjuform är att de inte standardiserats genom 

att man i förväg har utarbetat frågor. Man kan istället välja vissa teman och 

områden som man vill diskutera, meningen är att samtalet ska väcka frågorna.124 

Vi förberedde oss följaktligen inför våra intervjuer genom att istället utforma ett 

antal tematiska frågor och sedan vara förberedda på olika typer av svar för att 

kunna driva diskussionen vidare. Vi skickade även ut dessa frågor innan 

intervjuerna för att respondenterna en möjlighet att kunna förbereda sig. Frågorna 

har till viss del varit olika mellan de som var riktade till företagsrepresentanter 

och de som var riktade till representanter för revisionsbyråerna. Detta främst då vi 

anser att revisorerna har en generellare insyn. 

 
Vid intervjuer, som vi har valt för genomförandet av datainsamlingen, tillkommer 

en tolkning av intervjuaren som läggs till det som intervjuobjektet säger. 

Intervjuareffekten kan påverka intervjupersonens svar så att de svarar på ett sätt 

för att göra ett gott intryck eller för att inte verka okunniga.125 För att minska den 

effekten kan man genomföra telefonintervjuer istället för fysiska intervjuer. Då 

undgår man den visuella tolkningen av intervjuobjektets svar, emellertid missar 

                                                 
121 Halvorsen, s. 86. 
122 Jacobsen, s. 216. 
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man då den personliga kontakten med respondenten.126 Vid personliga intervjuer 

ges möjligheter att använda sig av kroppsspråk för att skapa ytterligare nyanser i 

svaren.127 Det kan i viss mån bli formellt med telefonintervjuer, det kan med 

andra ord vara lättare att få en öppen och frispråkig intervju vid ett fysiskt 

möte.128  

 
Vi valde personliga intervjuer i den mån det var möjligt. De första intervjuerna 

var personliga vilket var viktigt då vi eftersträvade en öppenhet som hade varit 

svår att uppnå per telefon innan man undersökt området. Telefonintervjuerna vi 

sedan genomförde var enklare då vi visste ungefär vad vi sökte. För att inte ge för 

stort tolkningsutrymme för en person deltog samtliga gruppmedlemmar i 

intervjuerna. Intervjuerna spelades även in. De slutsatser som dras ifrån empirin 

är således tre personers samlade uppfattning.  

 

Som lokal för våra besöksintervjuer valde vi respektive intervjuobjekts 

arbetsplats. Dels därför att vi tror att detta gör det lättare för dem att ställa upp 

men också därför att för att vi tror att de känner sig mest öppna där. Vi vill 

minimera kontexteffekten. Kontexteffekten är den påverkan som miljön kring 

intervjun har på innehållet. Om en människa inte känner sig bekväm i en viss 

miljö kan det leda till att hon låser sig och känner sig osäker.129  

 
 
3.4.2.1 Frågor till intervjuobjekt 
 
Frågor till företag: 
 

• Hur har du varit inblandad i övergången till IFRS 2? 

• Hur har ni behandlat övergången till IFRS 2 inom företaget?  

• Vilka frågor/komplikationer har uppkommit vid er implementering av 

IFRS 2? 

• Hur påverkar förändringen ert företag? 

• Hur ser framtiden för personaloptioner ut på ert företag? 

 

                                                 
126 Jacobsen, s. 162. 
127 Lars Torsten Eriksson, Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, (1997), s. 87. 
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Frågor till revisorer: 
 

• Ser du några typiska mönster för hur övergången till IFRS 2 har gått till? 

• Vad anser ni är syftet med ändringen? Uppfylls syftet med den nya 

standarden? 

• Vilka förutsättningar finns för förändringen?  

• Vilka komplikationer/hinder har uppkommit i samband med införandet av 

den nya standarden? 

• Finns det en skillnad mellan företagen i fråga om hur genomförandet har 

gått till? 

• Det finns debattörer som hävdar att på grund av den här förändringen 

kommer optionsprogram att helt försvinna i framtiden. Vad säger ni om ett 

sådant påstående? 

• Hur tror ni att utvecklingen av praxis kommer se ut? 

 
Dessa tematiska frågor utformades i ett tidigt stadium. I takt med att förståelsen 

för ämnet växte samt att vår insikt om hur respondenterna tolkade våra frågor 

ökade, ändrades frågorna något. Det var nödvändigt att förtydliga vissa ord för att 

frågorna skulle uppfattas på något sånär liknande sätt av de olika respondenterna. 

Exempelvis fråga 2 till företagen kunde ju tolkas på ett sådant sätt att den ansågs 

väldigt snarlik fråga 3. Därför fick vi redan vid första intervjun förtydliga att vi 

menade mer i termer av förberedelser inför implementeringen. Redan vid första 

företagsintervjun förstod vi att frågan var oklar då respondenten egentligen 

svarade på fråga 3 istället för fråga 2. En tanke växte även fram innan första 

företagsintervjun att också fråga företagsrepresentanterna om syftet med 

lagändringen för att dels se om de förstått syftet samt se deras inställning då 

motståndare till lagändringen till största del består av företag.  

 
Frågorna ställdes som följer: Vad är syftet med IFRS 2? Vad är din uppfattning 
om syftet? 
 
Efter vår första intervju som var med en revisor diskuterades förutom dessa 

frågor, vem som drev en sådan förändring som denna. Därför var detta också 

något som vi tog upp på följande intervjuer. Vid företagsbesöken var frågan mer 

inriktad på vem som drivit på anpassningen till den nya standarden och var 
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ansvaret bör ligga. Vid besöken hos revisorerna ville vi veta var de ansåg att detta 

ansvar bör ligga.    

 

3.4.3 Val av respondenter 
 
För urvalsundersökningar finns det en viktig skillnad mellan undersökningar som 

baseras på sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Medvetet selektivt urval 

är en icke-sannolikhetsurvalsmetod i fall när man väljer ut de objekten som man 

av någon anledning anser intressanta.130 Därför valde vi att grunda vår uppsats på 

medvetet selektivt urval.  

 
Vi har dock en stor begränsning, tid. Vi skulle naturligtvis vilja göra så många 

intervjuer som möjligt. Men eftersom vi inte har obegränsat lång tid på oss har vi 

varit tvungna att begränsa oss både till antal och geografiskt. Vi har därför 

begränsat oss till Skåneregionen. Vårt urval hade breddats betydligt om vi hade 

kunnat åka till t.ex. Stockholm för genomförande av intervjuer. Vi hade ju trots 

detta, i och för sig, fortfarande möjligheten att genomföra telefonintervjuer, men 

vi bedömde att ett sådant alternativ fick komma i andra hand efter en 

besöksintervju. Vi anser att den öppna intervjun vi eftersträvar gagnas mer av 

miljön vid en besöksintervju. 

 
Våra intervjuobjekt utgörs av två grupper, revisorer och företagens 

redovisningsansvariga. Företagsrepresentanter var ett självklart val eftersom de 

ligger närmast redovisningsförändringen och är mer berörda av effekterna som 

följer av den nya standarden. Företagsrepresentanterna som vi väljer bör ha så bra 

insyn i företagets redovisning att de förstår hur förändringen påverkar dem. Valet 

att ta med revisorer i vår uppsats grundar sig i att de kan fylla en funktion av mer 

generella experter. De har kontakt med flera företag och har då en större överblick 

över problemet. Deras kontaktnät bidrar till en större bredd på vår uppsats i den 

hänsyn de arbetar med flera företag. Vi menar att en revisor kan likställas med 

flera företag. 
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Vi kommer i vår uppsats enbart studera börsnoterade företag då dessa är de enda 

som enligt lag måste följa IFRS 2. Processen att välja ut företag gick därför till så 

att vi först gick in på börslistan och sökte efter företag med huvudkontor i 

Skåneregionen. Det är dessutom en förutsättning att dessa företag har 

personaloptioner, varför vi därefter granskade deras årsredovisningar. Därefter 

skickade vi ett mail eller ringde till den som var ansvarig för 

koncernredovisningen inom företaget. Revisorerna valdes på grundval av den 

byrå de arbetade på. Vi hade som avsikt att först kontakta de fyra stora 

revisionsbyråerna, det vill säga Ernst & Young, Deloitte, KPMG och 

PricewaterhouseCoopers. Dels för att de till största del tillsammans har hand om 

de börsnoterade bolagen i Sverige och dels för att öka uppsatsens reliabilitet 

genom att välja personer med stor kunskap inom ämnet som kan påstås vara 

auktoriteter. 

 
Trots att vi gjorde ett urval tidigt i vårt uppsatsskrivande har det inte varit helt lätt 

att få respondenter. Vi har skickat många mail och fått ett flertal nej av personer 

som ej ansett sig ha tid. Tiden precis före årsskiftet är kanske inte den bästa tiden 

att få tag i dem som arbetar med redovisning och dessutom är villiga att 

genomföra en intervju. Vid första intervjun använde vi dock den så kallade 

snöbollsmetoden ett av de tänkbara sätten att efter en intervju fråga respondenten 

om någon som verkar lämplig som nästa intervjuobjekt samt om det var något 

ämne vi kunde föra vidare.131 Vi hade som första respondent en revisor som hade 

hand om flera IFRS-berörda företag, detta var dessutom en besöksintervju, vilket 

vi ansåg var till vår fördel. Vid slutet av intervjun rekommenderade denne 

respondent ett flertal andra revisorer som visade sig, i likhet med honom själv, 

vara berörda av IFRS 2 och som dessutom var villiga att ställa upp på en intervju.  

 
Vi hade emellertid trots detta svårigheter att komma i kontakt med företag att 

intervjua. Totalt sett hade vi tre intervjuer med företag. Tyvärr organiserades en 

av dem i ett tidigt stadium av uppsatsen, då vi inte riktigt var insatta i ämnet. 

Detta företag hade endast personaloptioner där personalen själva betalat för dem, 

vilket innebar att de inte berördes av IFRS 2. Vi försökte att ändå använda denna 

intervju i så stor omfattning som möjligt. Att vi totalt sett hade sex intervjuer efter 
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borträknandet av denna intervjun skulle  kunna betraktas  som ett litet antal 

intervjuer, men lagen om avtagande information, som tidigare nämnts, framhåller 

är det inte är nödvändigt att ha fler intervjuer än att svaren upprepas.132 

 

3.4.4 Företag 
 

Här nedan presenteras de respondenter vi har använt oss av samt vilka företag de 

representerar. 

 
Active Biotech 

Active Biotech är ett bioteknikföretag som är listat på O-listans avdelning för de 

40 mest omsatta aktierna. Medelantalet anställda i koncernen uppgick 2004 till 

151 personer och nettoomsättningen till 69,724 MSEK. I december 2003 införde 

Active Biotech ett personaloptionsprogram där personalen erbjöds möjlighet att 

via nyteckning förvärva aktier i bolaget. Optionsprogrammet omfattar samtliga 

anställda och tillsammans med en säkring av framtida sociala avgifter, omfattar 

totalt 1 330 000 optionsrätter under tre serier, vilket innebär en maximal 

utspädning för existerade aktieägare med 3,8 procent.133 Vår kontaktperson på 

Active Biotech var deras redovisningschef.  

 
Aspiro 

Aspiro är ett företag som säljer mobila innehållstjänster. Bolaget grundades 1998 

och finns sedan 2001 på O-listan. De har 102 anställda och omsätter 400 MSEK. I 

maj 2005 ställde företaget ut ett personaloptionsprogram som omfattade 

10 000 000 personaloptioner, av dessa har 7 900 000 tilldelats anställda i 

bolaget.134 På Aspiro talade vi med företagets redovisningschef. 

 
Axis 

Axis är ett börsnoterat företag som säljer digitalkameror. Tyvärr upptäckte vi efter 

att en intervju var bokad, att deras optionsprogram inte berördes av IFRS 2. Vi 
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hade dock en kortare intervju med bolaget CFO och frågade honom om hans 

uppfattning rörande IFRS. 

 
Deloitte 

Deloitte är en av de fyra stora revisionsbyråerna. Vår kontakt på Deloitte hade 

ansvar för två bolag som berördes av IFRS 2.  

 
KPMG 

KPMG är en av de fyra stora revisionsbyråerna. Vi hade två kontakter på KPMG. 

En av våra kontakter ansvarar för två bolag som berörs av IFRS 2. Vår andra 

kontakt på KPMG arbetar som redovisningsspecialist och har i egenskap av detta 

varit i kontakt med ett flertal företag som berörts av IFRS 2. 

 
PricewaterhouseCoopers 

PricewaterhouseCoopers är en av de fyra stora revisionsbyråerna. På PWC arbetar 

vår kontaktperson som redovisningsspecialist på kontoret i Stockholm. Han har 

kommit i kontakt med ett antal bolag berörda av IFRS både som revisor och som 

IFRS-specialist. 

 

 

3.5 Validitet och reliabilitet  
 
Om empirin är valid är den giltig och relevant. Med det menas att den mäter det 

den ska mäta samt att det man har kommit fram till går att generalisera. Det bör 

alltså inte vara en undersökning som mäter ett alltför specifikt område. Vi anser 

att vårt ämne har relevans då det behandlar ett nytt ämne som berör många. Då vi 

är öppna i vår ansats och främst vill kartlägga folks åsikter anser vi inte att vi ska 

skjuta bredvid målet. Våra intervjuer bör istället vara så heltäckande att de klargör 

frågeställningen på ett giltigt och relevant sätt.135  En viss kritik kan möjligen 

riktas mot att vi kunde ha haft fler respondenter. Vi är dock inte så säkra på att 

fler respondenter hade tillfört något. Istället uppfattade vi en viss mättnad i 

informationstillförseln på de sista intervjuerna. Ingen egentligt ny information 

tillkom.  
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Empirin i en undersökning måste även vara reliabel. Att undersökningen är 

reliabel betyder att den är tillförlitlig och trovärdig. Man måste kunna lita på det 

man har kommit fram till och vara säker på att om man hade gjort om 

undersökningen, att man då hade kommit fram till samma resultat.136 Självklart är 

det här något vi eftersträvar. Vi vill tro att det vi har kommit fram till är ett 

tillförlitligt resultat som skulle hålla för en prövning. För att komma fram till ett 

sådant resultat har vi försökt finna människor med djup kunskap i ämnet samt 

försökt få en vettig spridning på de olika typerna av intervjuobjekt. Vi har 

medvetet vänt oss till olika revisionsbyråer för att öka trovärdigheten. Man måste 

ha i beaktande att en revisionsbyrå kanske har en allmän inställning, exempelvis 

att visa försiktighet i sina uttalanden, de kanske inte vill tala helt fritt. Genom att 

då vända sig till olika revisionsbyråer får inte en organisations hållning alltför 

stort inflytande på resultatet.   

 
För att våra primärdata ska innehålla så hög grad av tillförlitlighet som möjligt har 

vi under intervjuerna spelat in våra respondenter på en bandspelare. 

Ljudinspelningar är idag det vanligaste sättet att registrera intervjuer.137 Detta för 

att vi ska ha en möjlighet att vid återgivandet av data kunna gå tillbaka och på så 

sätt vara säkra på att vi återger deras ord mer exakt så att vi inte lägger in egna 

tolkningar och på något vis förvränger deras ord. Detta är viktigt för studiens 

reliabilitet och således resultat. Vi gjorde även anteckningar vid varje 

intervjutillfälle för att ytterligare öka trovärdigheten. 

 
 

3.6 Metod för dataanalys 

3.6.1 Strukturering av data 

 
Då en öppen intervju leder till mycket material och därmed 

kategoriseringssvårigheter, bör man strukturera den insamlade informationen och 

hitta gemensamma nämnare. Detta för att kunna dra vettiga slutsatser.138  
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Med anledning av de struktureringssvårigheter som kan uppstå vid öppna 

intervjuer spelade vi in varje intervju, både besöksintervjuer och 

telefonintervjuer.139 Efter varje intervju redogjorde vi sedan ordagrant för vad 

som sagts och diskuterats. Därefter tog vi bort sådant som inte ansågs väsentligt 

för studien. Under detta arbete uppkom tankar om vilka slutsatser som var möjliga 

för vår uppsats. De tankarna var viktiga att dokumentera och antecknades därför 

för att kunna användas framledes i arbetet.    

 

3.6.2 Analysmodell 
 
När vi har analyserat våra primärdata har vi inte delat in svaren efter vem som har 

svarat utan istället koncentrerat oss på vad som sagts. Vi har dock två klara 

kategorier av intervjuobjekt, revisorer och företagsrepresentanter. Vår tanke med 

revisorerna var dock att få en generell bild av vad företagen tycker och tänker. 

Eftersom de personer vi har kommit i kontakt med på revisionsbyråerna på sitt 

håll har haft kontakt samt varit ansvariga för en del företag, har vi använt även 

dessa som representanter för företagen, trots att de till viss del har en annan 

uppgift än de på företagen arbetande intervjuobjekten. Eftersom vi genom 

revisorerna indirekt kommit i kontakt med flera företag anser vi att det 

kompenserar för att vi har något få företagsbesök. 

 
Vi har delat in intervjuernas åsikter och uppfattningar i tre kategorier. 

 
1. I första delen försöker vi ta reda på vilka förutsättningar och förberedelser 

som har föregått implementeringen av standardändringen. Vi beskriver här 

hur mottagliga företagen har varit för att ta emot IFRS 2. Med 

mottaglighet menar vi både i vilken utsträckning man har varit villig till 

förändringen men även hur och i vilken utsträckning man har förberett sig 

för att kunna göra ändringen till IFRS 2. 

 
2. Som andra tema vill vi se vilka komplikationer som har uppkommit och 

hur man har löst dem i samband med övergången till IFRS 2. Vi vill få 

svar på om det varit en stor omställning som har varit omständlig. Om den 
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inte har varit det vill vi få reda på det. Är det så att det har varit något 

problem vill vi veta hur de olika företagen har tacklat dem 

 

3. I sista delen av analysen försöker vi se vilka framtida följder som 

införandet av IFRS 2 kommer att få. Vi vill se hur det påverkar framtida 

beslut rörande personaloptioner.  

 
3.7 Sammanfattning på metod 
 
Vi har valt att använda en induktiv samt deskriptiv forskningsansats i vår uppsats. 

Detta med anledning av att vi med denna uppsats ämnar beskriva ett relativt 

outforskat ämne. Till följd är vi därav nödgade att granska verkligheten genom att 

gå från det speciella till det generella, det vill säga från empiri till teori, för att 

svara på vår forskningsfråga. Detta ska vi göra genom att använda oss av en 

kvalitativ metodansats, då valet av metodansats bör baseras på frågorna och 

problemställningen som ska hanteras. Även detta val ger oss möjligheter att 

uppfylla vårt syfte genom att kvalitativ metod sätter få begränsningar på de svar 

vi får. 

 

Som underlag för vår studie har vi använt oss av både primärdata och 

sekundärdata. Vid insamlandet av primärdata har vi valt öppna intervjuer med 

ostrukturerade frågor, detta för att kunna besvara vår forskningsfråga, som är av 

en sådan karaktär, att det är nödvändigt att på ett djupare plan utifrån våra 

respondenters svar granska problemen i praktiken. Som respondenter har vi 

medvetet valt både revisorer, i egenskap av företagsrepresentanter, samt 

representanter från företag. Vi anser inte att antalet intervjupersoner har bidragit 

till att minska empirins generaliserbarhet och därmed dess validitet, tvärtom anser 

vi att vårt tillvägagångssätt vid insamling av primärdata och vårt urval har bidragit 

till att skapa empiri som har en hög grad av både validitet och reliabilitet. Vi 

menar vidare att antalet genomförda intervjuer kompenseras av de slutsatser som 

kan dras och att det inte är nödvändigt att genomföra fler intervjuer än att 

respondenternas svar upprepas. Våra sekundärdata har också haft en väsentlig 

betydelse i vår uppsats då det är denna som använts för att ge läsaren en bakgrund 

i ämnet samt bygga upp problematiken som hela uppsatsen grundas på. Det är 
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även dessa sekundärdata som ligger till grund för uppsatsens slutsats. Vi har vid 

användandet av all data varit noga med att beakta kvaliteten, då vi är medvetna 

om att det är av största vikt för uppsatsens resultat att man är källkritisk. Vi är 

även medvetna om svårigheterna med den öppna ansats vi valt, att man besitter 

information och erfarenhet som leder till att man i förväg kan ha skapat sig en 

uppfattning om vilka svar man kommer att få, vilket kan begränsa uppsatsens 

resultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Resultatredovisning 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för uppsatsens empiri. Vi kommer att 
koppla de svar som vi fått ifrån våra respondenter till den litteratur som 
presenterats i kapitel 2. 
 

 

4.1 Förutsättningar och förberedelser som har föregått 
implementeringen av standardändringen 
 
Alla våra respondenters uppfattning om syftet med ändringen, är att det är att visa 

kostnader som de facto finns, det bidrar till transparens i redovisningen vilket 

leder till att bolag i olika länder kan jämföras med varandra. De menar att om 

optionskostnaden förs över resultaträkningen skapar det en rättvis resultaträkning 

och därmed ökar jämförbarheten mellan företagen. Samtliga revisorer konstaterar 

vidare att det tidigare var ett oreglerat redovisningsområde och att det inte fanns 
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någon enhetlig hantering, det fanns i stort sett bara upplysningskrav. Alla 

respondenter har väl förstått syftet med ändringen, som enligt IASB är att ge 

användarna av de finansiella rapporterna möjlighet att bedöma vilken inverkan 

aktierelaterade ersättningar har på företagets finansiella ställning, resultat och 

kassaflöde. En intervjuperson betonar dessutom att upplysningsmängden är bra, 

då den ger en genomlysning om hur bolagen gått tillväga när de tagit fram sina 

inputs till vald optionsvärderingsmodell för att kunna fastställa verkligt värde på 

personaloptionerna, vilket ger en jämförbarhet företag emellan.  

 
Samtliga intervjuade revisorer, utom en, är överens om att syftet är gott. De 

förstår varför man vill ha in det i resultaträkningen, då det visar kostnader som 

inte synts tidigare. Redovisningen blir tydligare i och med den nya standarden. 

Resterande revisor uttalade sig emellertid inte negativt om syftet till ändringen, 

respondenten valde att inte svara på frågan. Det finns dock många 

företagsrepresentanter som inte förstår syftet enligt en av de intervjuade 

revisorerna. De ställer sig frågande till hur detta kan vara en kostnad ”eftersom 

ingenting utbetalas”. Utav de två företagsrepresentanter som vi intervjuat 

angående IFRS 2, svarade den ena att regeländringens syfte var bra och den andra 

svarade att syftet var logiskt, vilket således inte stämmer överens med revisorns 

uppfattning. Denna synpunkt stämmer heller inte överens med den allmänna 

uppfattningen, att företagen, då framförallt mindre tillväxtbolag, står som 

motståndare till IFRS 2.140 

 

En revisor belyser behovet av en standardändring genom att poängtera att 

alternativet till personaloptioner hade varit att betala ersättning kontant och då 

hade det redovisats som en personalkostnad. Exempelvis så betalade vissa bolag 

under 90-talet sina hyror med optioner vilket innebar, att för en köpare eller 

investerare i det bolaget var således inte alla kostnader, med de gamla reglerna, 

synliga. Kostnaderna föreföll därför vara lägre än de egentligen var.  

 

En av våra intervjuade revisorer menar att förutsättningarna är väldigt varierande 

bland företagen, och beror på företagens egenskaper som storlek, ålder och vilken 

utvecklingsfas de befinner sig i. Respondenten menar vidare att de bolag som inte 

                                                 
140 http://aei.org/publications/pubID.19444,filter.all/pub_detail.asp , 2006-01-02. 
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är vinstgivande i dagsläget, inte heller har någon större fokus på resultaträkningen 

och således har den nya regeln inte så stor betydelse. Han menar vidare att företag 

som å andra sidan är vinstgivande, exempelvis inom konsultbranschen, har visat 

betydligt mer motstånd till standardändringen. Att mindre företag skulle visa mer 

motstånd till IFRS kan ju dessutom bero på en begränsad ekonomisk situation där 

det inte finns resurser som krävs för deltagandet i förberedelser, som 

undersökningar visar.141  

 

Den varierade inställningen kan verifieras av de resterande 

revisorsrespondenterna. De betonar dock ytterligare en viktig faktor, nämligen att 

mottagandet samt hur förberedda företagen är inför IFRS 2 personberoende. Med 

detta menar revisorerna att inställningen hos företagen till stor del beror på 

intresset hos de ansvariga. Enligt revisorerna är visa företag väldigt förberedda 

och tycker att det är kul, de läser, begrundar och diskuterar, medan andra anser att 

det inte berör dem så mycket.  

 

På ett av de undersökta företag utfördes redan inför utgivningen av 

optionsprogrammet som startade i december 2003 kalkyler på hur införandet av 

IFRS 2 skulle påverka företagets resultat. Det gjordes även en inventering under 

2003 för att ta reda på vilka delar av IFRS som skulle beröra dem. På frågan om 

vem som drivit förändringen svarade respondenten att det till stor del var 

revisorerna som har drivit på övergången och informerat, vilket respondenten för 

övrigt anser är revisorns ansvar.  

 

Vid utformningen av optionsprogram på ett annat företag säger respondenten att 

styrelsen sannolikt var medveten om IFRS 2, men man tittade förmodligen inte så 

noga på just det när man gav ut det senaste personaloptionsprogrammet, det var 

snarare koncernredovisningsansvarig som fick upplysa dem. 

Koncernredovisningsansvarige har själv förberett sig inför övergången genom att 

gå på seminarium, samt att till viss del vid tillämpningen läsa den svenska 

översättningen rakt av.  Revisorerna har ej gått in mer och vår respondent säger 

att det återstår att se ifall de klarar av det. 

                                                 
141 Accountancy, September 2005, “IFRS surprises persist”, s. 95. 
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På ett tredje företag, där man inte berörs av IFRS 2, har man genomfört en 

undersökning för att ta reda på hur IFRS generellt skulle komma att påverka dem. 

Sedan har det varit en lång och successiv process för att förbereda sig. Företaget 

har inte ägnat någon speciell uppmärksamhet åt de standarder som inte kommer 

att beröra dem, däribland IFRS 2. Enligt vår respondent kommer man i detta 

företag att sätta sig in i standarden om det blir aktuellt. I den här 

förberedelseprocessen, säger vår respondent, har de hela tiden haft en nära 

kontakt med revisorerna och i olika faser har företagen respektive revisorerna 

drivit på. 

 

Det finns således vissa skillnader i uppfattningen hos företagen om vem som är 

den drivande kraften bakom anpassningen till standarden. En av respondenterna 

pekade ut revisorer som den viktigaste informationskällan och drivande kraften i 

anpassningsprocessen. Detta bekräftar påståendet av Sten Jönsson142 om en 

växande roll för revisorn i framtiden. I ett annat fall var det själva företaget, eller 

rättare sagt den koncernredovisningsansvarige, som drivit anpassningen till den 

nya standarden. Respondenten i det tredje företaget menade att det var både 

revisorerna och företagen som drivit på processen.  

 
En av revisorerna tycker att ansvaret för anpassningen till de nya reglerna bör 

ligga hos ekonomiavdelningen på respektive företag. En annan revisor uppskattar 

att revisorerna till cirka 75 % driver anpassningsprocessen till IFRS 2. Då vissa 

bolag tyckte att man överdrev i början, har revisorerna enligt en tredje revisor, 

försökt trycka på så mycket som möjligt i tid.  

 
När det gäller förberedelserna till övergången har de olika revisionsbyråerna gått 

tillväga på olika sätt. En av revisorerna berättar att de stora byråerna har bildat ett 

råd för enhetlig bedömning av reglerna så att de stora frågorna ska få en 

gemensam syn. Respondenten fortsätter med att säga att varje stor byrå dessutom 

har en expertgrupp som behandlar IFRS-frågor som revisorn själv inte kan svara 

på, vilket respondenten menar leder till en enhetligare tolkning av reglerna inom 

varje byrå.  

                                                 
142 Sten Jönsson, Eliten och normerna, (1985). 
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En annan respondent från en revisionsbyrå berättar att de har bjudit in sina stora 

klienter till paneldiskussioner. De som har deltagit i dessa är de som har haft ett 

personligt intresse, de mindre företagen har inte råd att skicka personal till 

Stockholm för att delta i de här diskussionerna och vissa av dem har inte ens läst 

regeln. Samma respondent menar att det är ett problem att företag i Sverige är så 

passiva, det skulle vara bättre om de ”protesterade” innan en förändring 

genomfördes. En annan av revisorerna framförde samma synpunkt under vår 

intervju. Då vi frågade en av företagsrepresentanterna vad detta kunde bero på, 

svarade han att man i Sverige inte prioriterar redovisningsfrågor, utan snarare 

intresserar sig för branschspecifika frågor. 

 
 

4.2 Komplikationer som har uppkommit och hur man 
har löst dem i samband med övergången till IFRS 2.  
 
Alla revisorsrespondenter är överens om att IFRS 2 är en svår standard. Samtidigt 

påpekar de att detta är en tvingande förändring. Företagen har således inget val 

utan måste enligt lag genomföra detta, oavsett förutsättningar. En 

företagsrepresentant menar att många har varit negativa till övergången, rädda för 

den. 

 

4.2.1 Värdering 

 
Alla revisorerna påstår att det har varit svårt för de berörda bolagen att ta fram 

underlag för optionernas värdering och att företagen de varit i kontakt med har 

varit tvungna att i viss utsträckning ta användning av utomstående experter. Även 

revisorerna själva anser att de inte är tillräckligt insatta i modellerna för att fullt 

kunna hantera dem, de får använda sig av interna experter för att få korrekta svar. 

 

4.2.1.1 Black & Scholes 
 
Ett problem som lyfts fram i debatten är att det är svårt att veta hur man ska räkna 

fram värdet samt vilka värden på parametrarna som ska tas in i de modeller som 
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man väljer att använda.143 Revisorerna nämner både binominalmodellen och 

Black & Scholes. En av de redovisningsspecialister som intervjuades sa att det var 

binominalmodellen som förespråkades av regelmakarna för komplexare program 

men att Black & Scholes kunde användas för att värdera enklare optionsprogram.  

En företagsrepresentant påpekar att han känner till andra modeller än Black & 

Scholes, men kan inte förstå hur användandet av dessa skulle gå till, då detta 

skulle kräva en betydligt större mängd data.  

 

Det är respondenternas samlade åsikt att det främst är Black & Scholes som 

används för att värdera optioner, de menar att detta är den gängse erkända 

metoden. Trots att B & S är den mest använda modellen så är den kanske inte den 

mest lämpade modellen för alla typer av optionsprogram säger revisorerna. Detta 

bekräftar institutionell teori, det vill säga, att man handlar på ett visst sätt då man 

är begränsad av värderingar och ideologier som råder.144 I detta fall väljer man 

den modell som är vanligast, det vill säga, Black & Scholes, trots att den kanske 

inte är mest lämplig. En revisor påpekar dock att det är en fördel om alla använder 

samma modell då det skapar jämförbarhet.  

 

4.2.1.2 Utomstående värderare 
 

De företagen vi besökte lämnade uträkningarna av optionsvärdet till konsulter på 

grund av komplexiteten i modellerna. Konsulterna har i sin tur använt sig av 

Black & Scholes. En annan anledning till att företagen använder konsulter, är att 

det ger en ökad legitimitet mot berörda parter rörande värderingen. 

 

 Kostnaderna för konsulter är dock inte gratis. En revisor pratar om en kostnad på 

mellan 200 000 - 500 000.  Alla tillfrågade säger att omställningen har lett och 

leder till ökade omkostnader. 

 

4.2.1.3 Parametrar 
  

                                                 
143 Laureen A. Maines med flera, Accounting Horizons, Vol. 18, No. 1 March 2004,  “Evaluation 
of the IASB`s Proposed Accounting and Disclosure Requirements for Share-Based Payment”. 
144 Artsberg, s. 43. 
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Alla revisorer säger att de parametrar som ska tas in i modellen är ett 

problematiskt område. Grant-date, volatilitet, löptid, ränta och även 

marknadsvärde nämns som problematiska parametrar. 

 

 Grant-date är tilldelningstidpunkten och den dagen till vilken det värkliga värdet 

ska värderas. Det finns dock inga klara bestämmelser på hur man ska bestämma 

den här dagen. Volatiliteten komplexitet ligger i vilket värde den ska ha. 

Traditionellt sett enligt revisorer, använder man sig av den historiska volatiliteten 

när man värderar optioner. Då många program sträcker sig över en lång tid kan 

det ju hända mycket med volatiliteten, frågan är då huruvida man ska ta hänsyn 

till det. Löptiden är tiden mellan tilldelning och fram till att optionerna löper ut 

eller löses in mot aktier. Beroende på vilka villkor som finns på de olika 

optionsprogrammen har företag stött på olika problem. Eftersom det inte är några 

fasta värderingsparametrar, utan de är öppna för bedömning, menar samtliga 

revisorer att det finns en risk att företagen försöker dra parametrarna till sin 

fördel.   

 

Onoterade bolag är visserligen inte nödgade att använda IFRS 2, men de som vill 

kunna ta sig in på börsen måste ju upprätta begärd redovisning och för dem är 

värderingen ännu svårare. De har, som revisorerna påpekar, inga marknadsvärden 

att tillgå. 

 

4.2.1.4  Värdering av sociala avgifter 
 

Tillkomsten av URA 46, som behandlar hur reservering för sociala kostnader ska 

ske för optionsprogram som redovisas enligt IFRS 2, har vidare utökat arbetet 

med värderingen enligt samtliga respondenter. Uttalandet innebär att även 

program som regleras med eget kapital-instrument, löpande måste omvärderas 

eftersom det verkliga värdet ska utgöra basen vid beräkning och reservering av 

sociala avgifter. En företagsrespondent nämner även att det kan leda till ett mer 

volatilt resultat.  

 

De intervjuade företagen säger att de själva ska ta hand om värderingarna av de 

sociala avgifterna till varje rapporttillfälle. De ska följaktligen inte använda sig av 
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utomstående konsulter. Som anledning uppges av båda företagen att det skulle bli 

för dyrt att beställa en utomstående värdering till varje rapporttillfälle. 

 

En revisor påpekar även att problemet med sociala avgifter ökar ytterligare om 

optionsprogrammen är stora och omfattar anställda från flera dotterbolag 

lokaliserade i olika länder. Då sedan sociala avgifter ska påföras redovisningen, 

ökar problemet ytterligare. Länderna har olika nivåer på sociala avgifter så 

kostnaderna ska då fördelas på de olika länderna och sociala avgifter ska räknas 

fram för de olika länderna.  

 
 

4.2.2 Klassificeringen 
 
En revisor framhåller att klassificeringen av optionerna inte alltid är självklar, 

vilket vållar ytterligare problem. Det finns som nämnts tidigare tre alternativ, 

sådana som betalas ut i aktier, sådana som betalas ut i kontanter och de som kan 

betalas ut på båda sätten. Det är det sistnämnda alternativet, det vill säga de 

optioner som kan betalas ut på båda sätten, som kan ställa till problem. På något 

sätt ska man bestämma på vilket sätt dessa optioner ska redovisas, som eget 

kapital eller som en avsättning. De ska redovisas utifrån det sätt de troligast blir 

utbetalda på, detta måste fastställas. Den vanligaste typen av optionsprogram 

förefaller emellertid vara den typen som betalas ut med aktier, då dessa optioner 

betraktats som ”gratis”. De företag som vi varit i kontakt med och de företag som 

våra respondenter har haft kontakt med har endast haft personaloptioner som 

betalas ut i aktier.  

 

4.2.3 Pedagogisk svårighet 
 
Några revisorer har även uppfattat en pedagogisk svårighet. De menar att det kan 

vara svårt att motivera för företagen varför man ska behöva ta en kostnad när man 

inte har något ”egentligt utflöde”. Framförallt kan det vara svårt att förklara för 

övriga aktieägare varför de ska vara med och dela på en kostnad om en av ägarna 

helt privat har givit anställda optioner på ägarens egna aktier. Det kan ju även 
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vara svårt att få information om ett sådant program då det handlar om ett avtal 

mellan privatpersoner. 

 

4.2.4 Snabb förändring 
 
En respondent pekar på att de inte har fått fullständig information på vägen om 

hur implementeringen ska gå till. Samma respondent uttrycker sig så här, ”det 

blev snabbt skarpt läge utan att man hade tid att reflektera”. Att 

standardändringen kom snabbt bekräftas även av en av revisorerna. Samma 

revisor ansåg att det kan bli så att användarna av standarden, det vill säga 

företagen, inte tar den riktigt på allvar om reglerna kommer så sent. Respondenten 

anser att det är ett problem som ligger hos regelmakarna.  

 

Den forcerade standardändringen har resulterat i luckor på många områden. Vid 

värderingen av exempelvis sociala avgifter saknas de egentliga rekommendationer 

och Akutgruppen har därför fått göra ett tolkande för att fylla detta tomrum. 

Företagen säger att det är komplicerade uppgifter som krävs för att komma fram 

till ett verkligt värde på optioner och har ansett den värderingen vara för svår att 

göra själva. Då det blir mer omfattande anser man dock att man kan göra det utan 

att ta hjälp från utomstående värderare. Detta stämmer överens med Jönssons145 

påstående att det är lättare att få gehör för idéer om de har en praktisk bas. I IFRS 

2 har bestämts att företag ska redovisa till verkligt värde utan att egentligen ha 

någon praktisk lösning. Det kan uppfattas som att den inte har fått någon riktig 

förankring. Vi fick uppfattningen att företagen inte tyckte att de här värderingarna 

var lika viktiga. 

 

4.2.5 Framtiden 
 

Huruvida praxis för redovisningen av personaloptioner kommer att ändras i 

framtiden har företagens representanter ingen uppfattning. Inte heller revisorerna 

har någon klar uppfattning. De menar dock, vilket också får ett visst medhåll från 

företagsrepresentanterna, att utvecklingen för standarden går mot ett mer 

                                                 
145 Sten Jönsson, Accounting, Organizations and Society, (1991),Vol. 16, No.5/6, “Role  making  
for accounting while the state  is  watching”. 
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specificerat regelverk. De ser att det är ett ökat behov av experter, även på de 

områdena var man tidigare kunde resonera sig fram till en möjlig lösning.  Detta 

gäller hela IIFRS. Revisorerna säger att man har gått mot en anglofiering av 

redovisningen där revisionen följer en ”checklista” istället för att koncentrera sig 

på den stora bilden. Revisorerna ser både en bra och en dålig sida med det. 

Revisorerna påpekar att notapparaten har blivit betydligt större. En av revisorerna 

tycker dock att den möjligen börjar bli för omfattande, och menar att företagen 

hela tiden bara ska anpassa sig efter regelmakarnas krav. Även en av 

företagsrepresentanterna menar att det hela tiden bara blir mer och mer jobb med 

upplysningarna. Två revisorer framhåller även risken med en sådan utveckling. 

Att endast använda sig av en ”checklista” medför att den personliga bedömningen 

försvinner.  

 

 I AAA:s uttalande som gåtts igen i litteraturkapitlet, menar de att man borde ha 

ännu fler tilläggsupplysningar, därmed  mer arbete. AAA efterfrågar en rapportvis 

redogörelse för vad värdet på de utgivna optionerna hade varit vid en värdering i 

samband med rapporttidpunkten. Om så blir fallet, är det i vart fall inget som 

företagen efterfrågar eller saknar för tillfället. Som tidigare nämnts måste man 

omvärdera optionerna vid varje rapporttillfälle för att kunna göra avsättningar till 

sociala avgifter. Med den riktning som standardutvecklingen har tagit, enligt 

respondenterna, kanske det inte är omöjligt att AAA:s rekommendation blir 

verklighet.146 Detta skulle kunna leda till att företagen måste lägga ut all värdering 

vilket kan medföra stora kostnader för företagen.  

 

4.2.6 Sammanfattning av komplikationerna 

 
En av företagsrespondent menar sammanfattningsvis att implementeringen av 

IFRS 2 resulterat i lite mer konsultarvode och arbete för dem inom redovisningen, 

men att för ett litet företag som dem, har det inte haft så stor betydelse. 

Respondenten från vårt andra företag uppfattar att det blivit en ökad belastning 

utan mervärde. På frågan om det finns något positivt med övergången till IFRS 2 

                                                 
146 D. Eric Hirst med flera, Accounting Horizons, Vol. 19, No. 2 juni –05, ”Response to the 
FASB`s Exposure Draft on Share-Based Payment: An amendment of FASB Statements No. 123 
and No. 95”. 
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konstaterar respondenten att det inneburit mer arbete och en utökad subjektivitet i 

ganska många stycken. Om man ser på IFRS 2 poängterade merparten av de 

intervjuade revisorerna att de större och mer komplexa företagen har fått större 

konsekvenser. Komplexiteten och de höga kostnaderna medför att det blir en 

högre tröskel för ej noterade bolag att kunna bli noterade.  

 
 

4.3 Vilka framtida följder som införandet av IFRS 2 
kommer att få  
 
Vi har tidigare lagt fram påståenden om att utgivning av personaloptioner 

kommer att upphöra när man börjar redovisa dem som en kostnad.147 Påståendet 

kommer från dem som är starkt negativa till införandet av IFRS 2. Det var dock 

ingen av de intervjuade som höll med om det här påståendet. Alla ansåg att det 

skulle vara en allt för drastisk följd av den nya regeln. Respondenterna menar 

generellt att det är ju fortfarande samma transaktion som därför påverkar 

kassaflödet på samma sätt. De menar att vid beslut rörande personaloptioner så är 

det andra faktorer som spelar in. Det är istället hur väl det motiverar personalen 

som har betydelse för beslut rörande optionsutgivningar, personaloptioners 

främsta syfte är som vi tidigare framhållit att verka som ett incitamentsprogram. 

Ett antal respondenter, både revisorer och företagsrepresentanter, menade istället 

att det kunde komma en ny våg av optionsprogram efter den senaste tidens 

uppgång på börsen. Två revisorer framhåller att det den senaste tiden kommit in 

fler förfrågningar från företag som vill ge ut optioner till sin personal. Båda 

företagsrepresentanterna som har personaloptioner menar att de även i 

fortsättningen kommer att använda sig av personaloptioner som ett 

incitamentsmedel till sina anställda. 

 

 Flertalet revisorer nämner dock även att IFRS 2 ökar genomlysningen av 

optionsprogram och att de optionsprogram som är allt för förmånliga och således 

kostsamma kanske inte klubbas igenom. Man kanske får se färre av de 

”skandalerna” som uppkom på 90-talet till följd av att man inte riktigt förstod 

kostnaden av optionsprogrammen.  

                                                 
147 Rolf Rundfelt, Balans, 2004:12, ”Personaloptioner och världens undergång”. 
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5 Slutdiskussion  
 
I Detta kapitel kommer vi att dra slutsatser utifrån de svar vi har fått från våra 

respondenter samt återknyta till vårt syfte. I detta kapitel lämnas ett teoretiskt och 

ett praktiskt bidrag samt förslag till fortsatt forskning. 

  
 

5.1 Inledning 
 

Den ökade globaliseringen på de finansiella marknaderna och den senaste tidens 

företagsskandaler har lett till införandet av IFRS 2 som skedde vid årsskiftet 

2005. Den nya standarden har både innan och efter årsskiftet varit ett debatterat 

ämne. Konsekvenserna i form av värderingen av personaloptioner, har framförallt 

varit i hetluften. Då ämnet är relativt outforskat har problemen emellertid inte 
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kartlagts i praktiken ännu. Detta leder till vårt syfte att granska de problem som 

uppkommit i praktiken till följd av implementeringen av IFRS 2 samt undersöka 

huruvida det finns en framtid för personaloptioner. Vår förhoppning är att vårt 

syfte ska mynna ut i dels ett praktiskt bidrag, där vi presenterar de problem som 

våra respondenter upplever i praktiken. Dels ett teoretiskt bidrag där vi återknyter 

vårt empiriska resultat till litteraturen. 

 
 

5.2 Praktiskt bidrag –återkoppling till syftet  

 
IFRS 2 är ett komplext regelverk. Detta har även vår studie visat. Framförallt 

uppfattar våra respondenter de värderingsmodeller som används, som det mest 

problematiska med standarden. Modellerna är så svåra att det krävs experter inom 

området för att till fullo förstå dem. Företagen tvingas därför att använda 

konsulter för att komma fram till optionernas värde. Konsulternas värderingar är 

kostsamma och uppfattas, av vissa som lite onödiga.  

 

Eftersom standardsättarna i rekommendationen har bland annat nämnt Black & 

Scholes-modellen samt att det är den modellen som vanligen används för 

värdering av marknadsplacerade optioner, har denna modell blivit den modell 

som anses som det den som ska användas, trots att så inte var meningen. Då målet 

är att få ett verkligt värde på optionerna, kanske inte detta uppfylls om inte 

modellerna anpassas för olika program. De övriga modellerna som kommit fram i 

standarden anser användarna vara alltför komplicerade trots att de troligtvis skulle 

komma närmare ett verkligt värde.  

 
Det är dock inte enbart vid optionsprogrammens uppstartande som man ska 

värdera dem. URA 46 har dessutom tillfört mer arbete för redovisarna på 

företagen då de enligt detta uttalande måste värdera om optionerna till varje 

rapporttillfälle, det vill säga fyra gånger om året. Det är framförallt därför URA 

46 har vållat mest merarbete för företagens redovisningsavdelningar. 

Värderingarna som följt av uttalandet, verkar företagen välja att själva ta hand 

om. Resonemanget verkar vara att företagen kan acceptera att betala 

värderingskostnaden vid endast ett tillfälle. Då de anser att det börjar bli för dyrt 
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så väljer de att själva göra denna värdering. Detta var åtminstone synpunkten som 

våra respondenter framförde, både revisorer och företag. 

 

Detta kan ju tyckas lite märkligt då man säger att man inte förstår sig på 

modellerna som man ska använda för värderingen och tidigare vänt sig till 

konsulter göra denna värdering. Detta gör att vi ifrågasätter om det egentligen är 

ett verkligt värde man kommer fram till, eller om det bara är ett värde man 

kommit fram till genom att använda en allmänt vedertagen modell. Modellen är 

även av andra, mer insatta, ansedd som varande komplicerad.  Möjligen kan det 

vara så att man invaggas i en falsk säkerhet. De värden företagen får fram tas som 

en sanning trots att de kanske i flera fall är baserade på en modell som är 

bristfällig för specifika optionsprogram, samt framtagna av personer som 

måhända inte har full kunskap om modellen. Visserligen gäller den här 

problematiken bara de värderingar som görs till avsättningar för sociala avgifter. 

De direkta optionskostnaderna är i de företag vi besökt värderade av konsulter 

som torde kunna modellen.  

 

Vi ser företagens agerande som ett utryck för att man inte tar standarden på riktigt 

allvar, utan gör bara precis det som behövs. En tidigare, av våra respondenter, 

nämnd förklaring till detta är att standarden snabbt blev verkställd. Företagen 

hade inte riktigt tid att anpassa sig till den nya regeln. Möjligen är det så att 

regelmakarna inte har haft den praktiska bakgrunden och argumentationen som är 

så viktigt enligt Sten Jönsson, för att få gehör för sina idéer.148 

 

Noterade bolag kan inte välja om de ska använda IFRS 2 eller inte. De är enligt 

lag tvungna att använda standarden. Om man vill skapa respekt för sina 

standarder så att de anammas på det sätt som det är tänkt, är det viktigt att man 

har tänkt igenom hur det ska gå till. En företagsrepresentant säger att han vet att 

det finns andra värderingsmodeller man kan använda, men hur det skulle gå till 

övergår hans förstånd. Visserligen anser exempelvis AAA att det är bra att ingen 

                                                 
148 Sten Jönsson, Accounting, Organizations and Society, (1991),Vol. 16, No.5/6, “Role  making  
for accounting while the state  is  watching”. 
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särskild värderingsmodell rekommenderas i standarden i brist på en riktigt bra 

modell.  

 

Trots detta har inte företagen uppfattat komplexiteten i värderingsmodellerna som 

det största problemet utan nämner istället att det kostar pengar om man lämnar ut 

värderingen samt att det tar tid om man själv ska göra värderingen. Revisorerna 

däremot ser värderingsmodellerna som ett större problem.  Detta kan bero på att 

de lägger en större teoretisk vikt vid att man uppnår ett verkligt värde. Samtidigt 

fick vi intrycket av att revisorerna har haft en öppnare diskussion om IFRS 2 och 

då kanske funderat mer på problemet. 

 

De företag vi kommit i direkt kontakt med verkar väl förberedda, kanske beror det 

på att det är de företag som är väl insatta som är villiga att ställa upp på intervjuer. 

Eller så är det så att de flesta företag har varit väl förberedda inför IFRS 

införande, trots de tvivel vissa149 hade inför standardens införande. Revisorernas 

uppfattning om de bolag de har haft kontakt med var att förberedelsegraden var 

olika. Revisorerna gav också intrycket av att de trodde att vissa företag hade 

underskattat förändringsprocess. Av de företag vi genomfört intervjuer med har 

två av tre företag gjort en inventering av de sätt IFRS skulle påverka deras 

redovisning.  

 

Samma företag tyckte dessutom att implementeringsprocessen skett ömsesidigt 

mellan deras revisorer och dem själva. Det företaget som inte genomfört en 

inventering hade heller inte använt sig av sin revisor mer än vanligt. När vi 

diskuterade var ansvaret för att förebereda sig inför implementeringen borde 

ligga, svarade företagen att revisorn hade det största ansvaret medan revisorerna 

svarade att det var företagen själva som hade ansvaret för att de var väl rustade 

inför implementeringen. Kanske förlitar sig bolagen mycket på sina revisorer och 

tar inte det ansvaret de skulle behöva för att vara så förberedda på förändringen 

som är nödvändigt.  

 

                                                 
149 Accountansy “IFRS surprises to persist” september 2005 
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Om företagen är väl förberedda eller inte, anser revisorerna främst ha två orsaker; 

företagens storlek samt vilket personligt intresse de olika företagens 

redovisningsansvariga har för redovisningsförändringar. De representanterna vi 

träffade verkad intresserade av sin arbetsuppgift och kanske var det därför de 

ansåg sig väl förberedda. Det kan självklart också vara så att de ansåg sig vara väl 

förberedda i ren okunskap, detta var dock inte det intrycket vi fick. De företagen 

vi har stött på får anses vara relativt små börsbolag, vilket får anses vara en 

nackdel sedan tidigare förda resonemang. Detta innebär att trots ett stort 

personligt engagemang verkar det vara så att små bolag har svårare att hålla sig 

uppdaterade på grund av de kostnader som är förenade med utbildning. De mindre 

bolagen har mindre ekonomiska resurser. 150  

 

Revisorerna säger att de optionsprogram som är utspridda på personal i flera 

dotterbolag och länder är de klurigaste och mest omständiga att få en klar bild 

över. Framförallt när sociala avgifter från olika länder ska föras samman. De 

företag som drabbas av den här situationen torde vara större bolag med mer 

komplexa transaktioner. Det är dock även dess som resursmässigt borde klara av 

informationsbehovet bäst. En slutsats man kan dra är att de små företagen som 

alla debattörer har varit ängsliga för kanske inte är värre drabbade än vad de har 

resurser att klara av och att de mer omfattande omställningarna drabbar de stora 

bolagen som har möjlighet och resurser att klara av det. Sedan beror det som sagt 

en hel del på personen som har hand om övergången också.  

Som vi har beskrivit tidigare har vissa hävdat att de tror att personaloptioner 

kommer att försvinna efter IFRS 2s införande151. Av dem vi har pratat med är det 

som nämnts tidigare ingen som håller med om det påståendet. Alla anser att det är 

andra faktorer som ligger bakom ett utgivande av personaloptioner. Företagen har 

alla förstått att kostnadsföringen inte innebär några egentliga effekter och att 

transaktionen fortfarande har samma innebörd. Vid ett sådant beslut anser de 

intervjuade att det inte är resultaträkningen som styr utan att det istället är 

kassaflödet och det har inte påverkats. Revisorerna nämner dock att de tror på 

färre optionsprogram som kommer att bli stämplade som ”skandaler”. De säger att 

många tidigare optionsprogram klubbats igenom av människor som inte hade full 

                                                 
150 Accountansy “IFRS surprises to persist” september 2005 
151 Rolf Rundfelt, Balans, 2004:12, ”Personaloptioner och världens undergång”. 
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kunskap om beslutens effekter. Med den nya standarden kommer kostnaderna att 

bli tydligare och de riktigt förmånliga optionsprogrammen kanske inte klubbas 

igenom på stämman. 

 

 

5.3 Teoretiskt bidrag  

 
Standardsättarna verkar enligt våra respondenter ha tagit en klar riktning mot ett 

mer detaljerat regelverk. Revisionsrepresentanterna talar om att man kommit 

närmare en checklista. Experterna får ett allt större inflytande, vilket framförallt 

bekräftas av revisorerna. Att experterna får mer inflytande kan vi inte minst se när 

företagen blir tvungna att på bred front anlita utomstående värderingsinstitut för 

att värdera optionerna. De teoretiska resonemangen verkar vara tyngst vägande. 

Som vi tidigare framfört i vårt litteraturkapitel menar Jönsson152att revisorerna 

kommer få ett allt större inflytande som förväntat vid utvecklingen av regelverket.  

 

Normen, som vi ser det, bland företagen är att man använder sig av samma 

värderingsmodell. Detta anser vi är starkt präglat av institutionell teori som 

kännetecknas av att företagen använder sig av Black & Scholes utan att egentligen 

ifrågasätta riktigheten i detta. 

 

Med flytten av standardsättningen till EU tycker vi att det verkar som om staten 

har fått en större roll i standardsättningen i Sverige. Standardsättningen ser ut att 

ha fått en karaktär av att ske under hierarchical control. Detta då det är EU som 

bestämmer vilka regler som ska gälla samtliga medlemsländer. Det är visserligen 

IASB som utvecklar standarderna och där finns flera organisationer 

representerade, sedan är det dock EU som bestämmer vilka standarder som ska 

gälla. Våra respondenter uppfattar det som att det går mot allt mer specificerade 

redovisningsstandarder, där man inte har något egentligt inflytande. Å andra sidan 

har man inte debatterat standardändringen något nämnvärt, framförallt inte från 

företagens håll. Den debatt vi har sett har främst förts av teoretiker såsom 

revisorer och akademiker. Om företagen inte yttrar sig blir det svårt för dem att 

                                                 
152 Sten Jönsson, Eliten och normerna, 1985.  
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påverka. Vi ser två möjligheter till varför företagen inte yttrar sig mer rörande 

standardändringar. Antingen är det så att man inte tycker att det är meningsfullt 

eller så är det så att man inte anser sig ha en möjlighet att påverka eftersom 

hierarchical control råder och att reglerna kommer uppifrån.  

 

Standardsättningen har gått från nationell nivå till att få en allt mer internationell 

prägel. Eftersom det inom EU ryms ett antal olika kulturer anser de intervjuade att 

det hade varit omöjligt att ha en friare standard. Hade länderna själv fått mycket 

ansvar för införandet hade det kanske skett i otakt och kommit för långt ifrån en 

homogen standard menar revisorerna. I ett internationellt sammanhang blir de 

normalt använda pelarna i ramverket, stat, marknad och samhället allt mer 

svårdefinierade. Vad är det som representerar samhället när det finns flera 

kulturer som har åsikter om vad som bör göras för att uppfylla deras intresse? Den 

som kanske är lättast att definiera är marknaden som man kan säga mer och mer 

växer samman till en global marknad. Det är också för denna marknads 

tillfredställelse som man vill ha en global standard. Syftet är att öka 

jämförbarheten företag emellan och i olika länder. Marknaden har fått en stark 

ställning när de andra pelarna är svagt definierade. Därför kan det mycket väl vara 

så att så länge de andra intressenternas företrädare eller avgränsningar inte är väl 

definierade så kommer marknaden att ställa kraven på förändringarna. Visserligen 

är det EU som bestämmer vilka standarder som ska antas eftersom de vill skapa 

en enhetlig marknad, men det är marknadens krav som ska uppfyllas för att skapa 

en transeuropeisk marknad. Den globala marknadens starkaste aktör är den 

amerikanska marknaden och således är det de som har störst inflytande. Därför 

sker utvecklingen i två plan. I Sverige som har en liten roll i den globala 

marknaden har standardsättningen som kommenderas av EU fått en karaktär av 

hierarchical control, medan det på ett globalt eller europeiskt plan är det dispersed 

competition som reglerar standardsättningen.  

 

På grund av att olika länder tolkar standarder olika153 beroende på historia, språk 

och anda orsaker krävs det för att skapa så få skillnader som möjligt en mycket 

                                                 
153 Sten Jönsson, Accounting, Organizations and Society, (1991),Vol. 16, No.5/6, “Role  making  
for accounting while the state  is  watching”. 
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detaljerad standard.154  Till exempel finns det i standarden inte något uttalande om 

hur sociala avgifter ska behandlas vilket har lett till URA 46. Om man nu inte 

redovisar på samma sätt i andra länder där IFRS 2 är infört minskar 

jämförbarheten. Detta är ett exempel på att om vi ska ha en enhetlig standard i 

Europa måste standarden vara så detaljerad att den inte öppnar upp för några 

misstolkningar. 

 

 

5.4 Sammanfattande slutsats 

 
I praktiken har inte företagen uppfattat några större problem. Företagens problem 

består dels av det merarbete som kommer av URA 46, dels de höjda 

konsultkostnaderna som följer av värderingsproblematiken.  

 

Våra intervjuer har visat att IFRS 2 inte utgör något hot mot personaloptioners 

vara eller icke vara. Företagen anser att det är andra faktorer som ligger bakom 

personaloptioners existens. Däremot menar revisorerna att det kommer leda till 

mindre optionsskandaler. 

 

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning  

   
Vi har varit tvungna att avgränsa oss i vår uppsats, trots att vi många gånger 

skulle vilja ta ett sidospår då en intressant aspekt dykt upp. Vi vill därför i det här 

avsnittet ge råd till framtida uppsatsskrivare om intressanta ämnen för att komma 

vidare i frågeställningarna som berör redovisningen av personaloptioner. När man 

talar om redovisning finns det flera intressentgrupper som har nytta av den 

informationen. Vi har valt att lägga vår vikt på bolagens uppfattning och åsikter. 

Det hade varit intressant att få reda på vad andra intressenter anser om den nya 

standarden. Exempelvis vad investerare och analytiker anser om förändringen. Är 

                                                 
154 Katherine Shipper, European Accounting Review, vol 14, (2005) “The introduction of Interna-
tional Accounting Standards in Europe: Implications for International Convergence”. 
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standarden något som de anser höjer värdet av rapporterna. Det skulle kunna 

ställas i jämförelse med de kostnader och merarbete som det medför.  

 

Alla håller med om att modellerna för att räkna fram personaloptioners värde är 

bristfälliga men att de sakna några egentliga alternativ. Man skulle därför lite 

längre fram ta reda på hur dessa modeller utvecklas och om företagen går över till 

mer anpassade modeller. En kvantitativ undersökning skulle kunna göras för att 

illustrera denna utveckling 

 

Det skulle vara intressant att efter att de första årsredovisningarna som är 

framtagna enligt IFRS 2 kommit, se vilken resultateffekt det egentligen fick på de 

svenska företagen. De undersökningarna som är gjorda tidigare inom det här 

området var gjorda för några år sen och är baserade på antaganden.  

 

Detta för oss vidare till att man skulle kunna ta reda på om utgivningen av 

personaloptioner har förändrats i omfattning eller till karaktär. En sådan 

undersökning kunde baseras på någon form av inventering av vilka 

optionsprogram som gavs ut innan standarden infördes och ställa dem mot de 

optionsprogram som kommit efter standardens intågande.  

 

Till sist skulle det vara av intresse att ta reda på om det finns bolag som har 

avstått notering på grund av den nya standarden. Att ta reda på om det blivit en 

faktor som påverkar noteringsbeslut.  
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Regleringsformernas placering i matrisen är illustrerade i figuren nedan.155 
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