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Sammandrag 
Länge har optionsprogram använts som en ersättningsform inom amerikanska bolag 

för att få den verkställande direktören att arbeta i enlighet med bolagets intresse. 

Genom optionsprogrammen knyts bolagets lönsamhet till den verkställande 

direktörens prestation. Den verkställande direktören får därmed ett incitament att ta 

risker och maximera värdet på bolagets aktier. Flera vetenskapliga studier som har 

genomförts på amerikanska bolag visar även att risken ökar när den verkställande 

direktören ges optioner i bolagets aktier. Det finns däremot inte några motsvarande 

studier när det gäller svenska förhållanden. Till skillnad från de amerikanska bolagen 

karaktäriseras svenska bolag av en stark ägarkoncentration med en hög grad av 

övervakning och insyn vilket skulle kunna påverka den verkställande direktörens 

risktagande. Studiens syfte är därför att undersöka om det finns ett samband mellan 

optionsprogram och förändring i total risk för svenska bolag noterade på Nasdaq 

OMXS. Resultatet antyder att den totala risken minskar när den verkställande 

direktören ges optioner vilket därmed skulle kunna tyda på att de svenska bolagens 

speciella karaktäristika har en betydelse eller att användningen av optionsprogrammen 

ännu inte är optimalt utformade i Sverige.   

 

Nyckelord: Option, verkställande direktör, risk, incitamentsprogram, 
ägarkoncentration, Sverige. 
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1 Inledning 

Detta kapitel kommer inledningsvis att presentera ämnet övergripligt för att ge en 

ökad förståelse. Därefter följer en problematisering kring det valda ämnet för att 

slutligen mynna ut i syftet med studien. 

1.1 Bakgrund 

En bidragande orsak till den senaste globala finanskrisen har hävdats vara att den 

verkställande direktören tilldelats generösa incitamentsprogram (Gou et al, 2014). I 

syfte att maximera värdet på sin egen ersättning har den verkställande direktören 

kunnat ta alltför riskfyllda beslut som föranlett negativa konsekvenser för bolaget och 

dess ägare (Murphy, 2012). För att förhindra att sådana bolagskrascher ska uppstå 

igen samt att ledningen inte ska tillerkännas alltför omfattande ersättningar skedde 

betydande regelförändringar på den amerikanska marknaden (Gou et al, 2014). Från 

att optionsprogrammen var en relativt fördelaktig kompensationsform i USA, infördes 

år 2004 en ny standard (FAS 123) som innebar att företagen tvingades att ta upp 

optionsprogrammen som kostnad i årsredovisningen. Denna regelförändring kom att 

medföra ett minskat nyttjande av optionsprogrammen (Meyers & Allen, 2015). Att 

optionsprogrammen minskade något efter denna regeländring visar dock att 

optionsprogrammen även har andra syften än att fungera som ersättning. Anledningen 

till det kan delvis förklaras av den agent-principalproblematik som finns mellan 

bolagsledningen och dess aktieägare (Almazan et al, 2005). 
 

Jensen & Meckling (1976) förklarar att agent- principalproblematiken har sin grund i 

den informationsasymmetri som finns mellan ledningen (agenten) och dess aktieägare 

(principalen) till följd av att ledningen besitter mer information om bolaget än 

aktieägarna. Ledningen kan därför utnyttja denna information för att gynna sig själva 

på aktieägarnas bekostnad genom att ta beslut som är fördelaktiga för de som sitter i 

ledningen. För att aktieägarna då ska kunna försäkra sig om att bolagsledningen 

arbetar för att maximera bolagets värde till deras fördel är det vanligt att på olika sätt 

övervaka ledningens arbete. Sådan övervakning kan ofta vara kostsam och det är ofta 

svårt att övervaka alla aspekter av ledningens arbete. Som komplement till 

övervakning är det därför vanligt att utforma den verkställande direktörens 
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kompensation på ett sätt som ger dem ett incitament att maximera bolagets värde 

(Ibid). Ett exempel på ett incitamentsprogram är att den verkställande direktören ges 

optioner i bolagets aktier (Baixauli-Soler et al, 2015).  

 

En option ger den verkställande direktören rätten, beroende på vilken typ av option 

det är, att köpa eller teckna aktier till ett förutbestämt pris under en viss löptid. Genom 

optionsprogrammet knyts därmed den verkställande direktörens prestation till 

bolagets lönsamhet och denne får ett incitament att maximera bolagets värde och 

tillvarata bolagets intresse (Hall & Liedtka, 2005). 
 

I likhet med USA är syftet med olika incitamentsprogram i Sverige att motivera den 

verkställande direktören att arbeta i enlighet med aktieägarnas intresse. Det vanligaste 

incitamentsprogrammet i Sverige är däremot att den verkställande direktören ges en 

bonus om bolaget presterat bra under året. En kompensationsform som har blivit allt 

vanligare efter bland annat inspiration från USA är att den verkställande direktören 

ges optioner i bolagets aktier (KPMG, 2013).  

 

Till skillnad från USA är användandet av optionsprogram däremot ett relativt 

outforskat ämne i Sverige och det är osäkert hur optionerna påverkar bolagens 

lönsamhet. I en svensk debattartikel av Wallander (2009) hävdar han att användandet 

av incitamentsprogram inte har någon funktion i Sverige och därmed anses inte en 

ökning av optionsprogrammen vara nödvändig inom svenska bolag. Att Wallander 

hävdar att det inte finns något behov av incitamentsprogram beror på att han anser att 

agent-principalproblematiken inte är lika stor inom svenska bolag som inom 

amerikanska bolag. Detta grundar sig i att svenska bolag har andra karaktäristika än 

amerikanska bolag (Ibid). Problemet med att aktieägarna behöver ge den 

verkställande direktören incitament för att denne ska arbeta i enlighet med ägarnas 

mål minskar därmed eftersom ägarna har stor möjlighet att påverka den verkställande 

direktören och övervaka dennes arbete eftersom ägarna även själva sitter i bolagets 

ledning (Agnblad et al, 2002). 

 

Trots att behovet av kontroll inte är lika stort i Sverige finns det som redan nämnts 

studier som visar att optionsprogrammen blir allt vanligare bland svenska 

börsnoterade företag (KPMG, 2013; Andersson, 2010). I brist på svenska studier på 
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området skulle det därför kunna hämtas vägledning från amerikanska studier som 

visar att optionsprogrammen även har andra positiva effekter förutom att de hjälper 

till att reducera agent-principalproblematiken.  

 

1.2 Problematisering 

Ett grundläggande syfte med optionsprogram som kompensationsform är att komma 

tillrätta med problemet att den typiske verkställande direktören normalt anses vara 

riskaversiv. Genom att erbjuda den verkställande direktören optioner i bolagets aktier 

blir denne mer benägen att ta risker för att öka värdet på bolagets aktier och därmed 

även sina egna optioner. Bolagets värde ökar därmed och aktieägarna gynnas av att 

den verkställande direktörens risktagande (Wiseman & Gomez-Mejia, 1998; 

Wallander, 2009).  
 

Att den verkställande direktören blir mer riskbenägen är dock inte helt oproblematisk. 

I vissa fall kan det leda till att den verkställande direktören blir alltför riskbenägen 

vilket då istället leder till att bolaget missgynnas av den dennes risktagande. De 

exempel som har redovisats där den verkställande direktören har blivit alltför 

riskbenägen baseras dock på amerikanska förhållanden (Deutsch et al, 2010; Wright 

et al, 2007). Det är möjligt att förhållandena skulle vara annorlunda inom svenska 

bolag eftersom den starka ägarkoncentrationen och dess höga grad av insyn och 

övervakning skulle leda till att den verkställande direktören inte skulle tillåtas eller 

ges möjlighet att ta affärsrisker som skulle anses vara alltför riskfyllda.  

 

Det finns alltså en brist på studier om hur risken påverkas av att den verkställande 

direktören ges optioner i bolagets aktier inom svenska bolag. Att det förhåller sig på 

det sättet kan bero på att de svenska företagen tidigare inte har varit tvungna att 

redovisa hur de beräknat värdet av de optionsprogram de har gett ut.  I samband med 

att den nya redovisningsstandarden IFRS 2 infördes kom högre krav att ställas på 

bolagens redovisning av optionsprogrammen därmed ökade även möjligheterna att 

genomföra en studie på området (Europeiska kommissionen, 2004).  
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Studier på amerikanska bolag har visat att risken har ökat om den verkställande 

direktören ges optioner i bolagets aktier (Deutsch et al, 2010; Wright et al, 2007), men 

frågan är om risken även ökar om den verkställande direktören ges optioner inom 

svenska bolag. Detta är intressant att studera då det finns argument att optionsprogram 

inte fyller sitt syfte inom svenska bolag, det till trots att optionsprogrammen har blivit 

en vanligare ersättningsform.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband på den svenska 

aktiemarknaden mellan optionsprogram riktade till den verkställande direktören och 

total risk. 
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2 Studiens referensram 

Inledningsvis presenteras agent-principalteorin och ägarstyrning inom svenska 

bolag. Därefter följer olika metoder för ersättning till den verkställande direktören 

och hur optionsprogrammen påverkar risk. Kapitlet avslutas med en översiktlig 

genomgång av redovisningsstandarden IFRS 2. 

2.1 Agent-principalteorin 

En grundläggande problematik inom företagsstyrning är agent-

principalproblematiken. Agent-principalrelationen definieras av Jensen & Meckling 

(1976) som ett avtal mellan agenten och principalen där principalen har delegerat 

makt till agenten som får rätt att sluta avtal för principalens räkning inom ramen för 

det ansvarsområde som har delegerats till agenten. Inom ett bolag intar aktieägarna 

ställningen som principal och bolagsledningen en ställning som agent. 
 

Problematiken med ett sådant förhållande är att både agenten och principalen ofta vill 

maximera sin egen nytta på den andra partens bekostnad (Ibid). Enligt Eisenhardt 

(1989) kan detta problem uppstå i ett bolagsförhållande eftersom ledningen anses 

besitta mer information om den operativa verksamheten än aktieägarna. Ledningens 

informationsövertag kan därför leda till att de utnyttjar informationsövertaget till att 

gynna sig själva på aktieägarnas bekostnad. 
 

För att minimera risken att agenten inte agerar i enlighet med principalens intresse 

kan principalen på olika sätt övervaka agenten vilket resulterar i kostnader för 

principalen (Jensen & Meckling, 1976). I stora bolag är det styrelsen som bär en stor 

del av övervakningsansvaret eftersom de är utsedda av aktieägarna för att de ska 

tillvarata aktieägarnas intresse. I svenska bolag har styrelsen ansetts ha en särskilt 

framträdande roll när det kommer till övervakningsansvaret eftersom styrelsen har en 

särskilt stark ställning i svenska bolag. Ofta sammanfaller de personer som sitter i 

styrelsen med de som äger bolaget eftersom svenska bolag har en stark 

ägarkoncentration (Svensk kod för bolagsstyrning, 2015). 
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Aktieägarna anses även ha ett övervakningsansvar eftersom de har möjlighet att byta 

ut de styrelsemedlemmar som de anser inte utför sitt arbete att övervaka den 

verkställande direktören. Andra intressenter har även ett visst 

övervakningsansvar över bolagets verksamhet. Revisorerna övervakar bolagets 

finansiella rapporter och förvaltning. Borgenärerna har också ett intresse att övervaka 

bolagets finansiella ställning för att bevaka sin egen rätt (Brealey et al, 2014). 
 

Ett sätt att minimera dessa övervakningskostnader är att ge agenten incitament att 

agera i enlighet med principalens intresse (Jensen & Meckling, 1976). Incitamenten är 

ofta i form av ett kontrakt gällande kompensation till agenten (Jensen & Murphy, 

1990). Något som däremot kan minska behovet av incitamentsprogram är om bolaget 

har en hög ägarkoncentration. Enligt Shleifer & Vishney (1997) bidrar en högre 

ägarkoncentration, få eller stora ägare, till större kontroll och därmed minskar behovet 

av incitamentsprogram. 

 

2.2 Ägarstyrning inom svenska företag 

Svenska företag karaktäriseras av en stark ägarkoncentration. Majoriteten av de bolag 

som är listade på Nasdaq OMXS är ägda av familjer eller en enskild individ. Dessa 

ägare har ofta skaffat sig kontroll över bolaget genom relativt röststarka aktier i 

förhållande till sin kapitalandel. Ett sådant förhållande kan exempelvis uppnås genom 

att bolagen ger ut röstdifferentierade aktier, definierade som A- och B- aktier (Doukas 

et al, 2002). Oftast har A-aktierna ett högre röstvärde än B-aktierna men även motsatt 

förhållande kan förekomma (Bolagsverket, 2016).  

 

Jakobsson & Wiberg (2014) har dock identifierat att den svenska ägarmodellen har 

utsatts för påtryckningar på förändring genom den ökade globaliseringen och olika 

politiska reformer. Det beror enligt författarna på att den svenska bolagsregleringen 

för noterade bolag har kommit att bli allt mer influerad av den angloamerikanska 

modellen som karaktäriseras av ett spritt ägande med ledningsstyrning. Författarna 

konstaterar även att nya politiska reformer har bidragit till att den starka 

ägarkoncentrationen har blivit mindre attraktiv. Till exempel har det införts regler 

som innebär ett krav på oberoende styrelsemedlemmar.  
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Genom denna globaliseringsprocess har det institutionella ägandet ökat i Sverige och 

till följd av det har de traditionella aktieägarfamiljernas ägande minskat. Men trots 

den ökade internationaliseringen är den koncentrerade ägarstrukturen fortfarande den 

vanligaste ägarformen i Sverige och det torde dröja innan det kommer att ske någon 

större förändring i den svenska ägarstrukturen eftersom den är väl inarbetad på den 

svenska marknaden (Ibid).  

 

2.3 Kompensation till den verkställande direktören 

Oavsett om bolagen i Sverige karaktäriseras av en stark ägarkoncentration eller om 

vissa hävdar att behovet av incitamentsprogram inte är lika stort inom svenska bolag, 

torde ändå den grundläggande uppfattningen i Sverige vara att den verkställande 

direktörens kompensation ska utformas på ett sätt som gör att denne får ett incitament 

att arbeta för bolagets bästa (Bång & Waldenström, 2009). Det finns dock många 

olika sätt att utforma den verkställande direktörens kompensation (Hall & Leibmann, 

1998). En fast lön är den grundläggande kompensationsformen för utfört arbete. En 

fast lön kan vara problematisk eftersom en sådan kompensationsform inte skapar ett 

incitament för den verkställande direktören att förbättra sin prestation och att försöka 

maximera bolagets vinst. Det beror på att ersättningsnivån är densamma oavsett 

dennes ansträngningar att maximera vinsten (Brealey et al, 2014). 
 

Utöver lönen som kompensationsform kan den verkställande direktören även få andra 

förmåner eller ersättningar. Istället för en fast lön kan ersättningen vara 

prestationsbaserad. En form av prestationsbaserad ersättning är olika 

incitamentsprogram (Shleifer & Vishny, 1997).  Ett incitamentsprogram avser att ge 

ledningen incitament att arbeta i enlighet med aktieägarnas intresse. På så sätt kan 

incitamentsprogrammen leda till att agentkostnaderna minskar eftersom bolaget 

behöver nyttja mindre resurser till övervakning av den verkställande direktörens 

arbete (Jensen & Meckling, 1976). 
 

Den stora utmaningen är dock att hitta ett incitamentsprogram som ger de bästa 

möjligheterna att minimera agentkostnader inom ett specifikt företag. Det finns 

många olika typer av incitamentsprogram och svårigheten är att hitta det 
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incitamentsprogram som är optimalt utformat efter företagets förutsättningar och 

mottagaren av incitamentsprogrammets riskbenägenhet (Ibid).  

 

I Sverige är det vanligaste incitamentsprogrammet att den verkställande direktören 

ges bonus som endera baseras på bolagets redovisningsmått eller på bolagets 

aktiekurs. Även om bonus är den vanligaste rörliga ersättningen inom svenska bolag 

har det blivit allt vanligare att den verkställande direktören ges optioner i företagets 

aktier (Bång & Waldenström, 2009). Att optionsprogrammen har kommit att öka 

inom svenska bolag kan till viss del förklaras av den ökade internationaliseringen där 

svenska bolag har tagit efter de amerikanska bolagens kompensationssystem. När 

bolag började erbjuda optionsprogram även på den svenska marknaden började fler 

verkställande direktörer kräva att få optioner som ersättning. Optionsprogrammen 

kunde därför användas som ett sätt att locka till sig den ledare som bolaget önskade 

genom att erbjuda optioner. Optionerna kom därmed att bli ett konkurrensmedel vid 

rekryteringen av en verkställande direktör (KPMG, 2013; Borg, 2003). 
 

2.4 Optionsprogram och risk 

En effekt av att den verkställande direktören ges optioner i bolagets aktier är att denne 

blir mer riskbenägen (Baixauli-Soler et al, 2015). Enligt Jensen & Meckling (1976) 

påverkas den verkställande direktören opportunistiskt av optionsprogrammet eftersom 

denne ser en möjlighet att göra en vinst på sina optioner genom att ta ökade 

affärsrisker. Ett ökat risktagande kan leda till större vinst på den verkställande 

direktörens optioner eftersom ökad volatilitet i aktien påverkar optionsvärdet positivt 

(Ibid).  

 

Ur bolagets perspektiv anses det även vara nyttigt att risken ökas eftersom ett visst 

risktagande ofta är nödvändig för att ett bolag ska bli lönsamt. Ett syfte med att ge den 

verkställande direktören optioner i bolagets aktier är nämligen att denne ska bli 

mindre riskaversiv eftersom den typiske verkställande direktören har konstateras vara 

alltför riskaversiv. Genom att då ge den verkställande direktören optioner ökar dennes 

benägenhet att ta risker samtidigt som bolaget kan gynnas av detta om den 
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verkställande direktören tar risker som är gynnsamma för bolaget (Wiseman & 

Gomez-Mejia, 1998; Wallander, 2009).  

 

Att risken ökar är däremot något som inte alltid kan anses vara positivt för bolaget. 

Om risken blir alltför stor löper aktieägarna istället en risk att deras placering i 

bolaget kan leda till en förlust. En situation som har identifierats där risktagandet kan 

vara skadligt för bolaget är om den verkställande direktörens optioner har visats sig 

vara deeply out of the money, ett lösenpris på optionen som signifikant överstiger 

aktiepriset.  Den verkställande direktören har i en sådan situation ofta ett incitament 

att ta stora risker eftersom denne inte har något att förlora på att ta dessa risker 

eftersom optionerna redan är olönsamma och ett ytterligare risktagande kan leda till 

att optionerna kan bli lönsamma (Carpenter, 2000; Barron & Waddell, 2008).  
 

Något som däremot har visat sig leda till minskad risk är i fall den verkställande 

direktörens optioner är deeply in the money, lösenpriset signifikant understiger 

aktiepriset. Om optionerna är deeply in the money kan denne vara tillfreds med den 

ersättning som optionerna redan ger och därmed inte vilja ta några ytterligare risker 

eftersom det då finns en risk att optionerna minskar i värde (Carpenter, 2000; Brisley 

& Anderson, 2008). 
 

Wiseman & Gomez-Mejia (1998) har även utvecklat en teori som menar att 

optionsprogram för den verkställande direktören inte behöver leda till en ökad risk. 

Författarnas behaviour agency model menar att den verkställande direktören vill 

undvika personliga förluster vilket innebär att desto mer risk den verkställande 

direktören redan bär desto mindre attraktivt är ytterligare risktagande. I en situation 

där den verkställande direktören redan har uppnått en hög framtida förväntad 

avkastning på sina optioner minskar dennes riskbenägenhet eftersom denne inte vill 

riskera att ytterligare risk istället skulle leda till en förlust. Om den verkställande 

direktören har uppnått en framtida förväntad avkastning som denne anser vara 

tillfredställande minskar det alltså dennes risktagande (Wiseman & Gomez-Mejia, 

1998; Baixauli-Soler et al, 2015). 

 

Även om det finns teorier som talar för att risken under vissa förhållanden minskar 

visar de flesta amerikanska studierna att det finns ett positivt samband mellan risk och 
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att den verkställande direktören ges optioner i bolagets aktier. Dessutom är ett av 

optionsprogrammens grundläggande syften att öka den verkställande direktörens 

riskbenägenhet (Deutsch et al, 2010; Wright et al, 2007). Genom att uppställa 

nedanstående hypotes kan det därför undersökas om samma förhållande kan anses 

gälla även på den svenska marknaden.  

 

Hypotes: Den totala risken ökar när den verkställande direktören ges optioner i 

bolagets aktier. 

 

2.5 IFRS 2 

Som det har nämnts ovan finns det inga studier som behandlar svenska bolag när det 

gäller hur risk påverkas när den verkställande direktören ges optioner i bolagets 

aktier. En anledning kan vara att bolagen tidigare inte har varit tvungna att redovisa 

hur de har beräknat värdet av sina optionsprogram. Det har därför varit svårt att 

genomföra sådan forskning gällande svenska bolag. Men genom att IFRS 2 infördes 

år 2004 i Sverige kom även högre krav att ställas på bolagens redovisning av 

optionsprogrammen vilket då även öppnar upp för möjligheter att genomföra studier 

även på den svenska marknaden (Europeiska kommissionen, 2004).   

 

Den nya redovisningsstandarden IFRS 2, innebär att aktierelaterade ersättningar som 

till exempel optionsprogram ska tas upp till det verkliga värde som de erhållna 

varorna eller tjänsternas motsvarar. Det gäller dock endast under förutsättning att 

detta verkliga värde kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Att det förhåller sig på det 

sättet är ovanligt när det gäller optionsprogram som ges till den verkställande 

direktören eftersom optionerna ofta ges som ett komplement till den grundläggande 

lönen och det är därigenom svårt att beräkna det verkliga värde på den tjänst som 

motsvaras av optionsdelen av dennes ersättning. I sådana situationer ska istället 

optionsprogrammet tas upp till optionsprogrammets verkliga värde i bolagets 

redovisning (Ibid).  

 

Utöver kravet att bolaget ska ta upp optionsprogrammen till dess verkliga värde har 

även kraven på bolagens upplysningar av sådana ersättningar ökat. Ett viktigt 
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stadgande i IFRS 2 är att företagen ska lämna de upplysningar som är nödvändiga för 

att läsarna av de finansiella rapportera ska förstå hur det verkliga värdet av de 

aktierelaterade ersättningarna fastställdes. Det stadgas bland annat att bolagen ska 

redovisa det genomsnittliga värdet av de optioner som getts ut, där det ska framgå 

vilken värderingsmodell som har använts samt att bolagens ska ange denna 

värderingsmodells indata (Ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

3 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod där valet av metod och beräkningsmodeller 

med tillhörande variabler presenteras. Därefter behandlas tillvägagångssättet och 

urvalsprocessen. Slutligen presenteras behandling av data och studiens validitet och 

reliabilitet.  

3.1 Val av metod 

Studiens metod syftar till att fånga upp tendenser hur optionsprogram till den 

verkställande direktören påverkar total risk. För att undersöka dessa tendenser lämpar 

sig en kvantitativ metod bäst eftersom det material som krävs för att undersöka detta 

går att hitta i bolagens årsredovisningar och i olika databaser (Bryman & Bell, 2013). 

Utifrån data går det sedan att genomföra statistiska tester för att undersöka om det 

finns något samband mellan total risk och optionsprogram till den verkställande 

direktören. I likhet med andra studier på området kommer samband att undersökas 

genom en multivariat regressionsanalys (Baixauli-Soler et al, 2015; Sila et al, 2015). 

 

3.2 Regressionsmodellen och dess variabler 

3.2.1 Regressionsmodell 
Utifrån tidigare studier har vi valt beroende variabel, oberoende variabler och 

kontrollvariabler (Baixauli-Soler et al, 2015; Core & Guay, 2002; Sila et al, 2015). 

Utifrån dessa studier har vi därmed valt att undersöka hur total risk förklaras av 

vanliga optionskaraktäristiska riskdrivare med stöd av ett antal kontrollvariabler. 

Dessa riskdrivare är delta och vega. Årdummies och branschdummies kommer även 

att inkluderas för att kontrollera för fasta års- och branscheffekter.  
 

Regressionsmodell: 
 

!"#$% !"#$ =   ! + !!"#$% + !!!!"# + !!!"# + !!!"#$%&' + !!!"#$%&
+ ∑!"#$$%&'Å! +  ∑!"#$$%&'!"#$%&ℎ + !"# 
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Total risk (LN) = naturliga logaritmen av standardavvikelsen av daglig 

aktieavkastningen under de sista 90 handelsdagarna avseende respektive år 

Delta (LN) = naturliga logaritmen av optionens känslighet i förhållande till 1 % 

förändring i aktiepris 

Vega (LN) = naturliga logaritmen av optionens känslighet i förhållande till 1 % 

förändring i aktievolatilitet 

FoU = kostnader forskning- och utveckling dividerat med totala tillgångar 

Storlek (LN) = naturliga logaritmen av totala tillgångar 

SkGrad= totala skulder dividerat med totala tillgångar 

3.2.2 Total risk 
Studiens beroende variabel total risk har beräknats i enlighet med en tidigare 

genomförd studie av Baixauli-Soler et al (2015). Variabeln beräknas som 

standardavvikelsen av aktieavkastningen under respektive års sista 90 handelsdagar. 

Studien avser att undersöka optionsprogrammens effekt på total risk. Detta innebär att 

total risk är beräknat på data ett år efter de värden som har inhämtats för att beräkna 

delta och vega det vill säga åren 2012-2014. Variabeln har även logaritmerats för att 

data ska bli mer normalfördelad (De Veaux et al, 2012). 

3.2.3 Beräkning av delta och vega 
Beräkningen av de oberoende variablerna delta och vega baseras på Core och Guays 

studie (2002). Det optionsvärde som används för att beräkna delta och vega är baserat 

på Black & Scholes modellen som är en modell för att värdera europeiska 

aktieoptioner (Black & Scholes, 1973). Delta och vega visar optionsprogrammens 

känslighet mot förändringar i aktiepriset och aktievolatiliteten (Core & Guay, 2002). 

En förutsättning för att kunna beräkna de oberoende variablerna, delta och vega, är 

dock att ett värde på bolagets optionsprogram till den verkställande direktören finns 

tillgängligt samt att ingångsvärdena i delta och vega finns tillgängliga. Definitionen 

av ingångsvärdena förklaras i beräkningen nedan. 
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Delta 

∂ optionsvärde / ∂(aktiepris) =   !!!"N(Z)×(aktiepris100 ) 

 

 

Vega 

 

∂ optionsvärde / ∂(aktievolatilitet) =  !!!"N’(Z)!"
!
! (0,01) 

 

 

Där Z beräknas enligt följande: 

 

Z = ln !
! + ! (r –  d + σ

!

2 /σ !(
!
!) 

 

N = kumulativ sannolikhetsfunktion för normalfördelning 

N’ = normal densitets funktion, ej kumulativ 

S = aktiepris sista börsdagen på året 

X = lösenpris för optionen 

σ = implicit volatilitet  

r = naturliga logaritmen av 1+riskfri ränta, riskfri ränta baseras på räntan för 

statsobligationer med samma löptid som optionsprogrammen 

T = optionens löptid beräknat i år 

d = naturliga logaritmen av 1+förväntade effektiva avkastningen under optionens 

löptid  

 

Värdena för delta och vega har logaritmerats för att dessa värden ska bli mer 

normalfördelade (De Veaux et al, 2012).   

3.2.4 Kontrollvariabler 
För att öka validiteten i studien används ett antal kontrollvariabler i regressionen 

(Bryman & Bell, 2013). Kontrollvariabler används för identifiera en isolerad 

förklarande effekt som delta och vega har på total risk.  
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FoU: Sila et al (2015) har visat att det finns ett positivt samband mellan risk och FoU-

kostnader då det inte finns några garantier för att de kostnader som ett bolag lägger 

ner på forskning- och utveckling kommer att gynna bolaget genom ökade intäkter i 

framtiden.  

 

Storlek: Utifrån en generalisering av tidigare studier visas att stora bolag är mindre 

riskfyllda än mindre bolag. Det beror bland annat på att större bolag är mer 

differentierade och inte lika utsatta för specifika marknadsrisker. Stora bolag är 

dessutom mer likvida än mindre bolag. Bolagets storlek är därför en relevant 

kontrollvariabel eftersom bolagets storlek har påverkan på risk där större bolag 

förväntas medföra en lägre total risk. (Eriksson, 2012). Denna variabel används även i 

Baixauli-Soler et als artikel (2015).  

 

SkGrad: Kapitalstruktur har även nyttjas som en kontrollvariabel i studien av 

Baixauli-Soler et al (2015). Enligt Harris och Raviv har kapitalstrukturen i ett företag 

effekt på förändring i aktiepris och därmed risk (1991). Ökad skuldsättningsgrad ökar 

även exponering mot risk för den verkställande direktörens aktiebaserade ersättning 

(Jensen & Meckling, 1976).  
 

Kontrollvariablerna ovan har skalerats eller logaritmerats för att data ska bli mer 

normalfördelad. Att data har skalerats innebär att en skaleringsfaktor har använts för 

att uppnå denna normalfördelning.  För att det ska vara möjligt att jämföra de olika 

kontrollvariablerna mellan olika stora bolag har totala tillgångar använts som 

skaleringsfaktor. Gällande kontrollvariabeln storlek har totala tillgångar logaritmerats 

för att data ska bli mer normalfördelad (De Veaux et al, 2012). 

 

Utöver dessa kontrollvariabler används även dummies för år och bransch för att 

kontrollera för fasta år-och branscheffekter.   
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3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Datainsamling 
Data inhämtas från företagens årsredovisningar, sammanställd börsdata vid Uppsala 

universitet (STUDENT DATA 2001-13 v1.1) samt databaserna Retriver Business och 

Thomson Reuters Datastream.  

 

I bolagens årsredovisningar hämtas information om vilka bolag som har utställt 

optionsprogram till den verkställande direktören samt värdet på dessa 

optionsprogram. Även ingångsvärdena för beräkningen av delta och vega hämtas från 

årsredovisningarna. Dessa ingångsvärden är uppgifter om bolagens utdelning, 

optionernas lösenpris, optionernas löptid, den implicita volatiliteten och den riskfria 

räntan (Core & Guay, 2002). I de fall där den riskfria räntan ej presenterats i 

årsredovisningen har ett genomsnitt beräknats på räntan för statsobligationer med 

samma löptid som optionerna.  

 

Uppgifter om bolagens aktiepris, totala tillgångar, totala skulder samt 

aktieavkastningen är inhämtade från (STUDENT DATA 2001-13 v1.1). 

Aktieavkastningen avseende år 2014 är inhämtade från Thomson Reuters Datastream. 

FoU-kostnader är inhämtat från företagens årsredovisningar och Retriver Business. I 

de fall bolaget inte har redovisat några FoU-kostnader har det antagits att bolaget inte 

har några sådana kostnader.  
 

Tidsperioden är satt till tre räkenskapsår då sammansättningen av optionsprogram inte 

skiljer sig avsevärt mycket under en längre tidsperiod (KPMG, 2013).  

3.3.2 Urval och bortfall 
Urvalet innefattar bolag noterade på Nasdaq OMXS som under tidsperioden 2011-

2013 använt optionsprogram. Utifrån de bolag som använder optioner som 

kompensationsform är det endast intressant att undersöka de bolag som har utställt 

optioner till den verkställande direktören. Av de bolag som är noterade på Nasdaq 

OMXS är det 50,5% (2011), 47,1% (2012) samt 40,5% (2013) av bolagen som har 

redovisat att de använder sig av optionsprogram som kompensation till verkställande 

direktören. Vissa bolag har dock redovisat att de har flera utestående optionsprogram 

per år som är riktade till den verkställande direktören. I dessa fall har ett medelvärdet 
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av optionsprogrammen beräknats. Detta medför att ett bolag i denna studie har ett 

genomsnittligt optionsvärde per år, vilket är detsamma som en observation.   
 

Av de bolag som har redovisat att de använder optioner som kompensation till den 

verkställande direktören kommer endast de värden som har redovisats enligt Black & 

Scholes modellen att beaktas. Black & Scholes modellen anses ge ett tillförlitligt 

värde på optionsprogrammen (Black & Scholes, 1973). Som det har nämnts medförde 

införandet av IFRS 2 att högre krav kom att ställas på bolagens redovisning av värdet 

på utställda optioner. För att uppfylla de krav som ställs enligt IFRS 2 är det många 

bolag som har valt att redovisa optionsvärdena enligt Black & Scholes och därför 

utgör användningen av denna värderingsmetod ett relevant urvalskriterium.  
 

Från det totala antalet observationer, 921, som gäller antal företag som totalt har varit 

noterade på Nasdaq OMXS under åren 2011-2013. Av dessa bolag är det 155 år 2011, 

145 år 2012 samt 124 år 2013 bolag som har redovisat att de har utställt 

optionsprogram till den verkställande direktören enligt en beräkning utifrån Black & 

Scholes modellen. Utifrån dessa observationer har ytterligare observationer 

exkluderats. Det är de observationer som avser utlandsbaserade bolag som är noterade 

på den svenska börsen eftersom studien endast avser att undersöka 

optionsprogrammens påverkan på risk på den svenska marknaden. Även de 

observationer som saknar något ingångsvärde som krävs för beräkningen av delta och 

vega har även exkluderats. Efter att dessa observationer har exkluderats kvarstår totalt 

83 observationer vilket motsvarar 9 % av bolagen noterade på Nasdaq OMXS. 

 
Tabell 1. Beskriver urvalet utifrån bolag noterade på Nasdaq OMXS åren 2011-2013. 

 Urval  

 2011 2012 2013 Totalt 

Input bolag noterade på Nasdaq OMXS 307 308 306 921 

Bolag med optionsprogram riktade mot VD  
155 145 124  

50,5% 47,1% 40,5%  

Bortfall pga utlandsbaserade eller indata saknas 
126 115 100  

41% 37,3% 32,7%  

Slutgiltigt urval 
29 30 24 83 

9,4% 9,7% 7,8% 9% 
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3.4 Multikollinearitet 

En kontroll av multikollinearitet har även genomförts för att säkerställa att 

kontrollvariablerna i regressionen inte är linjärt beroende av varandra. Om variablerna 

är beroende av varandra kan detta leda till ett missvisande resultat av regressionen. 

Det finns flera sätt att mäta detta. I denna studie mäts multikollineariteten med hjälp 

av ett VIF-test (variance inflation factor), där värden mellan 1-10 anses acceptabla 

och där 1 är optimalt (Orme, 2009). Värdena för multikollineariteten mellan 

kontrollvariablerna i denna studie ligger i intervallet 1,16 - 1,75 och utifrån detta går 

det alltså att säkerställa att variablernas korrelation inte påverkar resultatet negativt.  

 
Tabell 2. Visar VIF-test av kontrollvariabler. 

 VIF-test  

Variabler  VIF 

Delta (LN)  1,43 

Vega (LN)  1,75 

FoU  1,16 

Storlek (LN)  1,32 

Skuldsättningsgrad  1,58 

Antal observationer = 83 
 

3.5 Studiens validitet och reliabilitet 

3.5.1 Validitet 
Studien baseras på tidigare forskning för att säkerställa att studien mäter det som 

avses att mätas (Bryman & Bell, 2013). Genom att denna studie baseras på tidigare 

forskning inom ämnet och att studiens variabler har valts utifrån tidigare studier i 

ämnet säkerställs det att denna studies modell mäter det som avses att mätas. En 

noggrann genomgång av regressionens ingående variabler samt test av 

multikollineariteten för dessa variabler ger studien större validitet. 
 

Något som dock kan sänka studiens validitet är att det kan finnas andra anledningar 

till att risknivån i de bolag som har ställt ut optionsprogram till den verkställande 

direktören påverkas än just det förhållande att optionsprogrammen är utställda till den 

verkställande direktören.  
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3.5.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten i studien är ett mått på dess trovärdighet, där det bedöms om studien 

skulle kunna genomföras på nytt av någon annan och få liknande resultat (Bryman & 

Bell, 2013). Genom en utförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt och 

motivering i hantering av data ökas sannolikheten att studien kan replikeras med 

liknande resultat.  
 

Något som dock kan påverka reliabiliteten negativt är att företagen redovisar sina 

optionsprogram på olika sätt i årsredovisningarna. I vissa fall har det därför krävts 

viss tolkning avseende om de optionsvärden som har angetts i årsredovisningarna har 

beräknats enligt Black & Scholes modellen eller inte. Att det har krävts viss tolkning 

av optionsvärdena kan därför vara något som kan minska studiens reliabilitet.  

 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat reliabiliteten negativt är att data har 

insamlats från ett begränsat antal år. Ett mer omfattande data insamling hade kunnat 

öka tillförlitligheten av våra mätningar. 
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4 Resultat och resultatdiskussion 

Detta kapitel presenterar studiens resultat. Inledningsvis presenteras studiens 

beskrivande statistik. Därefter presenteras en tabell över regressionen. Slutligen 

tolkas och analyseras resultatet från regressionen utifrån den teoretiska 

referensramen. 

4.1 Beskrivande statistik 

I tabellen nedan presenteras resultat av beskrivande statistik över de variabler som 

ingår i studiens regressionsanalys. 

 
Tabell 3. Visar beskrivande statistik av regressionens ingående variabler. 

 Beskrivande statistik 

Variabler Medelvärde Stav. Median Min Max Skevhet Kurtosis 

Total risk (LN) 0,021 0,010 0,018 0,009 0,063 1,851 6,779 

Total risk 0,021 0,010 0,018 0,009 0,065 1,886 6,949 

Delta (LN) 0,270 0,260 0,181 0,000 1,045 1,040 3,280 

Delta 0,359 0,405 0,199 0,000 1,844 1,568 5,143 

Vega (LN) 0,012 0,011 0,007 0,000 0,049 1,594 4,804 

Vega 0,012 0,012 0,007 0,000 0,050 1,615 4,881 

FoU 0,004 0,014 0,000 0,000 0,094 4,393 23,569 

Storlek (LN) 7,321 1,723 6,903 4,400 11500 0,730 2,820 

Storlek 8060,182 18711,773 995,470 81,437 98739,0 3,166 12,826 

Skuldsättningsgrad 0,488 0,213 0,524 0,013 0,986 -0,047 2,709 

 

Resultatet visar att variablerna total risk, delta, vega och bolagets storlek som har 

logaritmerats, har blivit mer normalfördelade efter denna logaritmering. Utifrån tabell 

går det att utläsa de respektive variablernas minimum- och maxvärde samt dess 

medelvärde. Även variablernas standardavvikelse samt skevhet och kurtosis finns 

presenterade.  
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4.2 Resultat från regressionsanalys 

I tabell 4 presenteras resultatet från studiens regressionsanalys. 
 
Tabell 4. Visar resultatet från regressionsanalysen. 

 Regression  

Variabler Effekt på risk Koefficient P-värde  

Delta (LN) - -0,0123 0,0133**  

Vega (LN) - -0,1502 0,2245  

FoU - -0,0596 0,4521  

Storlek (LN) + 0,0001 0,2730  

SkGrad + 0,0100 0,1266  

Dummy År Inkluderade  

Dummy Bransch Inkluderade    

Justerat R2 0,8327    

F-värde 38  0,0**  

Antal observationer 83    

Beroende variabel = Total risk (LN) 
** = Signifikans 95% konfidensintervall 
* = Signifikans 90% konfidensintervall 
 

 

Variationen i den beroende variabeln total risk, kan förklaras till 83,3 % av de 

oberoende variablerna delta och vega med stöd av kontrollvariablerna forskning- och 

utveckling, bolagets storlek, skuldsättningsgrad. 

 

Utifrån koefficienterna i resultatet från regressionsanalysen går det att utläsa följande 

när det gäller de optionskaraktäristiska riskindikatorerna delta och vega. Resultatet 

visar att delta minskar risk vilket innebär att när optionsvärdet ökar i förhållande till 

aktiepriset minskar total risk. Variabeln är signifikant på 5 % nivån. 

 

När det gäller vega är denna variabel däremot inte signifikant. Utifrån resultatet går 

det dock att utläsa att även vega påverkar risken negativt vilket innebär en lägre risk 

när optionspriskänsligheten i förhållande till volatiliteten ökar. Men eftersom 

resultatet inte är signifikant går det inte att dra några slutsatser utifrån denna variabel.  
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Av kontrollvariablernas koefficienter går det även att utläsa om variablerna har en 

positiv eller negativ påverkan på risk. Därigenom går det att avgöra om resultatet att 

optionsprogram påverkar risk även kan förklaras av någon av kontrollvariablerna och 

därigenom inte endast kan tillskrivas optionsprogrammen.  

 

Utifrån studiens resultat kan det dock konstateras att ingen av kontrollvariablerna är 

signifikanta. Till skillnad från delta, vega och FoU har storlek och SkGrad en positiv 

påverkan på risk. Kontrollvariablernas påverkan på total risk kan däremot inte 

statistiskt säkerställas.   

 

4.3 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att risken minskar när den verkställande direktören ges optioner i 

bolagets aktier. Det kan därmed konstateras att studiens resultat inte stämmer överens 

med de tidigare studier som har genomförts på amerikanska företag (Deutsch et al, 

2010; Wright et al, 2007). Det som dock måste beaktas vid analysen av studiens 

resultat och dess tillförlitlighet är att det endast en av studiens oberoende variabler 

som är signifikant. Det medför att viss försiktighet måste beaktas vid analysen av 

studiens resultat samt att det inte är möjligt att dra alltför stora slutsatser av resultatet.  

 

En möjlig förklaring till att risken minskar är de svenska bolagens bolagsstruktur som 

karaktäriseras av en stark ägarkoncentration. Det är i alla fall något som Wallander 

har hävdat i sin debattartikel från 2009 där han argumenterar för att det inte finns 

något behov av incitamentsprogram inom svenska bolag till följd av de svenska 

bolagens starka ägarkoncentration. Wallander menar att den stora graden av insyn och 

övervakning från ägarna i ett bolag med en stark ägarkoncentration minskar behovet 

av incitamentsprogram eftersom övervakningen redan ser till att den verkställande 

direktören arbetar i enlighet med aktieägarnas intresse. Övervakningen och 

incitamentsprogrammen skulle i ett sådant fall tjäna samma syfte eftersom 

optionsprogrammen även syftar till att få den verkställande direktören att arbeta i 

enlighet med aktieägarnas intresse. 
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En stark ägarkoncentration med en hög grad av övervakning är även något som skulle 

kunna minska den verkställande direktörens möjligheter att ta ökade risker om 

övervakningen inom bolaget är omfattande. Detta skulle alltså vara något som 

potentiellt skulle kunna förklara studiens resultat som visar ett minskat risktagande.  

 

Problemet med ett sådant resonemang är att en ökad kontroll från de aktieägare som 

har stor kontroll över bolaget ofta torde anse att ökad risk är något som är positivt. Ett 

ökat risktagande är nämligen något som kan leda till ökad lönsamhet för bolaget och 

dess ägare (Wiseman & Gomez-Mejia, 1998). Det torde endast vara om den 

verkställande direktören tar alltför stora risker som aktieägarna vill förhindra detta. 

Även fast de svenska bolagen karaktäriseras av en stark ägarkoncentration borde 

aktieägarna även i ett sådant bolag vilja att den verkställande direktörens risktagande 

ökas så länge det inte kan karaktäriseras som ett ansvarslöst risktagande. Det går 

därmed att ifrågasätta varför resultatet visar att risken minskar när den verkställande 

direktören ges optioner i bolagets aktier eftersom det kan bidra till en ökad lönsamhet 

för bolaget.  

 

En potentiell förklaring skulle kunna vara att optionsprogrammen är ett relativt nytt 

incitamentsprogram i Sverige som först på senare år har blivit allt vanligare (KPMG, 

2013; Andersson, 2010). Det är därmed troligt att det tar ett tag innan den 

verkställande direktörens risktagande materialiseras och går att mäta i en studie. Det 

är även möjligt att ledare inom svenska bolag ännu inte hunnit vänja sig vid denna typ 

av incitamentsprogram och att det tar ytterligare tid innan det går att mäta det 

risktagande som det medför på ett tillförlitligt sätt.  

 

Förutom faktorer som går att hänföra till bolagets ägarstruktur kan studiens resultat 

även bero på hur de enskilda bolagen utformat optionsprogrammen till den 

verkställande direktören och om dessa program inbjuder till ett ytterligare risktagande 

eller inte. Villkoren för optionsprogrammen måste vara sådana att de belönar en 

extrainsats av den verkställande direktören och belöningen minskar om denne inte 

presterar. Men det torde inte endast vara de enskilda optionsprogrammens villkor som 

har betydelse, även den verkställande direktörens individuella riskpreferenser torde 

spela roll (Jakobsson & Wiberg, 2014; Wiseman & Gomez-Mejia, 1998).  
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Utifrån resultatet kan det alltså konstateras att det krävs ytterligare åtgärder inom de 

svenska bolagen för att optionsprogrammen ska fungera optimalt. 

Optionsprogrammen kan för närvarande inte tjäna sitt syfte eftersom de inte bidrar till 

det ökade risktagande som anses vara gynnsamt för bolaget. Det går till och med att 

ifrågasätta varför svenska bolag använder sig av optionsprogram som kompensation 

utifrån denna studies resultat. En möjlig förklaring är att optionsprogrammen används 

för andra syften än att den verkställande direktören ska arbeta i enlighet med bolagets 

intresse. Ett sådant syfte skulle kunna vara att optionsprogrammen används som 

konkurrensmedel vid rekrytering (Borg, 2003). 
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5 Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens sammanfattande slutsatser mot bakgrund av 

studiens syfte. Kapitlet avslutas med ett förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Sammanfattande slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka om det finns ett samband på den svenska 

aktiemarknaden mellan optionsprogram riktade till den verkställande direktören och 

total risk. Undersökningen har baserats på de svenska bolag som har varit registrerade 

på Nasdaq OMXS under åren 2011-2013 och som har utställt optioner till sin 

verkställande direktör. För att konstatera om det finns ett samband mellan risk och att 

den verkställande direktören har getts optioner har en multivariat regressionsanalys 

genomförts.  

 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan att den verkställande direktören har 

tilldelats optioner i bolagets aktier och total risk samt att denna risk minskar. Studiens 

hypotes om att optionsprogram till den verkställande direktören ökar total risk ska 

därmed förkastas.  

 

Att det kan konstateras att det inte sker någon riskökning när den verkställande 

direktören ges optioner inom svenska bolag överensstämmer därmed inte med de 

tidigare studier som har gjorts på amerikanska bolag. Att det föreligger en skillnad 

mellan amerikanska och svenska bolag skulle kunna förklaras av att de svenska 

bolagen har en annan ägarstruktur där den starka ägarkoncentrationen inom svenska 

bolag skulle kunna leda till ett minskat risktagande.  

 

Det som dock är viktigt att komma ihåg är att risktagande ofta ses som något positivt 

för bolaget och dess aktieägare. Ett ökat risktagande medför ofta ökade chanser till 

lönsamhet. Genom denna studies resultat går det dock att konstatera att 

optionsprogrammen inte medför någon ökning i risk inom svenska bolag och att 

optionsprogrammen därmed inte medför de fördelar som de ger inom amerikanska 

bolag. 
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Det går därför att ifrågasätta om optionsprogrammen är överflödiga inom svenska 

bolag eftersom optionerna inte leder till något gynnsamt risktagande för bolaget. 

Bolagen har troligtvis höga övervakningskostnader samtidigt som de även 

kompenserar den verkställande direktören på ett överflödigt sätt.  

 

Innan en sådan slutsats kan dras är det dock viktigt att komma ihåg att det utifrån 

denna studies resultat är svårt att mer specifikt avgöra vad det minskade risktagandet 

beror på. En möjlig förklaring till detta är att optionsprogrammen som 

ersättningsform är relativt ny i Sverige och att de fulla effekterna av dessa ännu inte 

kan konstateras. Andra faktorer som skulle kunna leda till detta minskade risktagande 

är sådana som inte går att hänföra till den starka ägarkoncentration utan istället är 

sådana faktorer som istället borde hänföras till de enskilda bolagens optionsvillkor 

eller den enskilde direktörens riskbenägenhet. Till exempel har amerikanska studier 

visat att om den verkställande direktörens optioner är deeply in the money, är denne 

sällan beredd att ta ytterligare risker eftersom redan anser att denne bär tillräckligt 

mycket risk. Det är även möjligt att optionsprogrammen har andra syften inom 

svenska bolag än vad de har i amerikanska bolag. Vilka dessa syften skulle vara är 

däremot oklart. Ett potentiellt syfte skulle kunna vara att optionsprogrammen används 

som ett rekryteringsmedel för att locka till sig kompetenta ledare. 

 

För att utreda om de fulla effekterna av optionsprogrammen som ersättningsform i 

Sverige och hur de påverkar risk samt om det kan konstateras finnas något behov av 

optionsprogrammen som ersättningsform inom svenska bolag torde krävas ytterligare 

studier. Än så länge har studier om hur risk påverkas av att den verkställande 

direktören ges optioner i bolagets aktier varit ett outforskat område när det kommer 

till svenska förhållanden.  Men i och med att den nya redovisningsstandarden IFRS 2 

infördes år 2004, ökade kraven på redovisningen av bolagens optionsprogram och 

bolagen ska numera detaljerat redovisa hur de beräknat värdet på dessa 

optionsprogram. Genom denna ökade transparens blir det lättare att genomföra studier 

på området och i framtiden kommer vi säkert få ta del av fler studier som undersöker 

optionsprogrammens påverkan på den svenska marknaden. 
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5.2 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har undersökt hur risk inom svenska företag påverkas när den 

verkställande direktören ges optioner i bolagets aktier. Eftersom detta 

forskningsområde är relativt outforskat hade det varit intressant att i framtiden 

genomföra en mer omfattande forskning på området vilket både skulle kunna 

inkludera data från fler år samt att fler kontrollvariabler skulle kunna användas. Ett 

exempel på en sådan kontrollvariabel är huruvida den verkställande direktörens 

optioner är deeply in the money eller deeply out of the money. Ett annat exempel är 

hur den verkställande direktörens totala kompensation är uppbyggd för att se vilken 

betydelse optionsprogram har för den verkställande direktörens totala förmögenhet. 

Tidigare amerikansk forskning har nämligen konstaterat att det är faktorer som kan 

påverkar den verkställande direktörens risktagande. Det vore därför intressant att 

undersöka om det även förhåller sig på sig på detta sätt även inom svenska bolag.  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur stor påverkan bolagets 

ägarkoncentration har på resultatet. Problemet med en sådan studie skulle dock vara 

att differentiera vad som utgör ett bolag med en stark ägarkoncentration och ett bolag 

med spritt ägande vilket torde krävas för att en sådan studie ska kunna genomföras. 
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