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Sammanfattning 
 
Standarden IAS 19, ersättningar till antällda, infördes den 1 januari 2005. Standarden 
behandlar fyra olika områden, ett av dem är ersättning efter avslutad anställning i form av 
pensioner. En förmånsbestämd pensionsplan innebär att en anställd vid pensionsavgång får en 
garanterad förmån. För att företaget på ett tillförlitligt sätt ska redovisa denna framtida skuld, 
måste de uppskatta ett antal olika aktuariella antaganden. Svårigheterna med dessa 
uppskattningar och vårt intresse för pensionsredovisning, mynnade ut i denna uppsats 
problemformulering: Hur sker och uppfattas arbetet med de aktuariella antagandena? Syftet 
är att genom en enkätstudie med företag på Stockholmsbörsen och telefonintervjuer med 
aktuarier kartlägga hur arbetet med de aktuariella antagandena ser ut och även skapa oss en 
uppfattning om hur respondenterna bedömer den nya standarden jämfört med tidigare praxis 
och norm. 
 
Vi vill tolka och försöka förstå hur arbetet kan se ut hos de personer som arbetar med de 
aktuariella antagandena. I enlighet med den hermeneutiska kunskapssynen anser vi att 
kunskap om detta, inte uppnås genom mätning utan genom att tolka och förstå företagen och 
aktuariernas utsagor. Därför lämpar sig det hermeneutiska synsättet bäst. 
 
Den teoretiska referensramen utgörs av dels en bakgrund till IAS/IFRS och det svenska 
pensionssystemet och dels av en utförligare beskrivning av redovisningen av de 
förmånsbestämda pensionsplanerna, där de aktuariella antagandena utgör en viktig del. 
Eftersom vi ansåg att den tidigare forskningen som fanns var användbar, valde vi ett deduktivt 
angreppssätt för att ta oss an studiens problem. Studien består som tidigare nämnt av både en 
kvantitativ undersökning i form av en enkät och en kvalitativ undersökning i form av 
telefonintervjuer. Anledningen till detta var att vi ville belysa samarbetet mellan aktuarier och 
företag och på så sätt få en djupare förståelse för ämnet. 
 
Resultatet av studien visar att aktuarierna fått en mer betydande roll efter införandet av IAS 
19, även om många företag uppskattar sina antaganden själva. Personalomsättning ansågs 
huvudsakligen vara svårast att uppskatta, medan diskonteringsräntan ansågs ha mest effekt på 
pensionsskulden. Företagen omprövade sina antaganden antingen med ett års eller ett 
kvartalsvis intervall. Den vanligaste redovisningsmetoden för de aktuariella vinsterna och 
förlusterna var korriodorregeln.  Det var främst de större företagen som hade börjat gå över 
till den alternativa metoden, direkt mot eget kapital. Den nya standarden ansågs vara mer 
tillförlitlig och ge en mer enhetlig redovisning. Övergången till den nya standarden hade dock 
inneburit mycket merarbete och höga kostnader. 
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Ordlista 
 
Aktuarie Äldre titel för tjänsteman i offentlig förvaltning som 

utför statistiska beräkningar och utredningar.1 
 
Finansinspektionen Är en myndighet som bevakar företagen på 

finansmarknaden. Deras huvudsakliga uppgift är att 
verka för att det finansiella systemet fungerar på ett 
effektivt sätt och uppfyller kravet på stabilitet.2 

 
IASB Står för International Accounting Standards Board. 

Är en oberoende skapare av redovisningstandarder 
med sin bas i London. De 14 medlemmarna kommer 
från 9 olika länder och har varierande bakgrunder.3

    
Kongruensprincipen En redovisningsprincip som innebär att alla 

förmögenhetsförändringar förutom aktieägartillskott 
och aktieutdelning ska redovisas över 
resultaträkningen.4 

 
Tillförlitlighet Tillförlitlighet är en av de kvalitativa egenskaper som 

ställs på informationen i de finansiella rapporterna. 
Informationen måste vara tillförlitlig för att den ska 
vara användbar. För att informationen ska vara 
tillförlitlig krävs det att den inte innehåller väsentliga 
felaktigheter samt att den inte är vinklad. Läsarna av 
de finansiella rapporterna måste kunna förlita sig på 
att informationen på ett korrekt sätt visar vad den 
syftar till att visa.5  

 
Tryggandelagen Kallas även för lag (1967:531) om tryggande av 

pensionsutfästelser m.m. Lagen innehåller 
civilrättsliga bestämmelser för hur en arbetsgivare 
kan välja att trygga sina pensionsförpliktelser.6  

 

                                                 
1 www.ne.se, Kl.13.30, 2007-05-02 
2 http://www.fi.se/Templates/StartSectionPage____168.aspx, Kl. 13.32, 2007-05-03 
3 http://www.iasb.org/About+Us/About+IASB/About+IASB.htm, kl. 15.22, 2007-05-11 
4 Holmström, N., Ekonomisk uppslagsbok, ( 1997) AiT Scandbook, Falun s. 149f 
5 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige,(2006), England, William Clowes Ltd s 12f 
6 http://www.sou.gov.se/pensionsskatt/direktiv.htm, Kl.12.30, 2007-05-03 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens problemområde. Med hjälp av denna ska vi försöka 

motivera varför syftet är ett problem värt att forska kring. Detta mynnar sedan ut i uppsatsens 

problemformulering och syfte. 

 
 

1.1 Problembakgrund 
 
De nya reglerna inom Sveriges redovisning, IAS/IFRS som står för International Accounting 
Standards/International Financial Reporting Standards, blev från och med 1 januari, 2005 
obligatoriskt för börsnoterade företag i Sverige. Det är enbart obligatoriskt för koncerner 
medan juridiska personer som moderbolag och dotterbolag fortsätter att använda sig av de 
lokala standarderna på grund av skattebestämmelserna. I praktiken berörs även moderbolaget 
av de nya standarderna eftersom huvudregeln är att moderbolag som upprättar 
koncernredovisning ska använda IAS/IFRS i den mån den inte bryter mot svensk 
skattelagstiftning. Det huvudsakliga syftet bakom dessa nya redovisningsregler var att 
underlätta jämförbarheten mellan olika länder. Standarderna är gemensamma för hela Europa 
och infördes efter ett beslut av EU 2002.7  
 
En av de nya redovisningsstandarderna är IAS 19 som behandlar ersättningar till anställda. 
Ersättningar till anställda utgör, oavsett om det gäller lön, pensioner eller semesterersättning, 
en stor kostnad för företagen. Det finns enligt IAS 19, fyra typer av ersättningar till anställda. 
De är kortfristiga ersättningar, ersättning efter avslutad anställning, övriga långfristiga 
ersättningar samt ersättning vid uppsägning.8 IAS 19 är en av de mest komplicerade och 
omdebatterade rekommendationerna, vilket gör att vi tycker att det är intressant att studera 
hur företagen tacklar detta problem. 
 
Ersättning vid uppsägning gäller exempelvis pensioner. Avsättningar för pensioner har inte 
varit obligatorisk i Sverige under 1900-talet, något som delvis kan bero på att man inte ville 
driva för övrigt friska företag till likvidation och konkurs9. Befolkningen i Sverige blir idag 
allt äldre. Detta kommer leda till att pensioner kommer spela en allt större roll i samhället. 
Därmed kommer även kostnaderna avseende pensioner för företagen att öka.10 Vi har valt att 
belysa ersättning efter avslutad anställning, i form av pensioner. Det finns två typer av 
pensionsplaner; avgiftsbestämda och förmånsbestämda.11 Avgiftsbestämda fungerar precis 
som det låter, nämligen att företaget betalar in en bestämd avgift till exempelvis ett 
försäkringsbolag. 12 Det behöver dock inte vara ett försäkringsbolag, utan det som krävs är att 
enheten som tar emot pensionsbetalningarna är skild från arbetsgivarföretaget. 
Förmånsbestämda pensionsplaner är något mer komplicerade. De innebär att den anställda får 
en garanterad förmån vid pensionsavgång. Ett exempel på detta är att en verkställande 
direktör får 65 procent av årslönen vid avgång, i årlig pension. Företagen bygger upp en 
framtida skuld som ligger kvar i företagets räkenskaper, men som måste avskiljas från övriga 

                                                 
7 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
1f 
8 Ibid s. 183   
9 Nilsson, B., Vad är rätt värdering för pensionsutfästelser?, Balans (2005), nr 8-9, s.50 
10 Jönsson Lundmark, B., IASC och IAS-En introduktion, (1999) Kristianstads boktryckeri AB s. 189 
11 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige, (2006), England, William Clowes Ltd s. 312f 
12 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
14 
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poster. Det stora problemet är att det inte går att bestämma med säkerhet hur stor den totala 
kostnaden kommer att bli.13 
 
Pensionsskulden beräknas till diskonterande värden. Anledningen till detta är att den kan 
komma att regleras många år efter att de anställda utfört tjänsterna14. För att få en så rättvis 
bild som möjligt av pensionsskulden, används något som kallas aktuariella antaganden. 
Uppskattningen av dessa antaganden används för att få fram storleken på pensionsskulden. 
Exempel på antaganden företagen måste ta hänsyn till är personalomsättning, 
diskonteringsränta, framtida löne-och ersättningsnivåer samt de anställdas livslängd.15 
Beroende på hur dessa utformas kan de ge olika utslag på pensionsskulden i olika företag. 
Olika antaganden och bedömningar ger alltid upphov till avvikelser, och för de 
förmånsbestämda pensionsplanerna kallas dessa för aktuariella vinster och förluster. Målet är 
att dessa ska vara så små som möjligt.16 Antagandena skall vara ömsesidigt förenliga och 
neutrala. Utformningen av dessa kräver stor noggrannhet och avancerade matematiska 
beräkningar. 17 Dessa aktuariella antaganden är en av de mest omdebatterade 
problemområdena inom redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner18. Anledningen till 
att detta område är omdebatterat är bland annat att antagandena spelar en kritisk roll i 
beräkningen av pensionsskulden19.  
 
Vi har, med hjälp av problembakgrunden, identifierat ett problemområde i IAS 19 vilket vi 
anser är viktigt att belysa. Detta problemområde är hur företagen och aktuarierna arbetar och 
uppfattar arbetet med de aktuariella antagandena. 
 
 

1.2 Problem 
 
Hur sker och uppfattas arbetet med de aktuariella antagandena? 

 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att dels genom en enkätstudie till börsnoterade företag på 
Stockholmsbörsen och dels genom intervjuer med aktuarier kartlägga hur arbetet ser ut med 
de aktuariella antagandena. Eftersom standarden bedömts som komplex ville vi få både 
aktuariens och företagens uppfattning om arbetet. Vi får då dessutom en bild av hur 
samarbetet mellan dessa ser ut. Utöver detta vill vi även skapa oss en uppfattning om hur 
respondenterna bedömer den nya standarden jämfört med tidigare praxis och norm, vad gäller 
svårigheter och tillförlitlighet. 
 
 
 
                                                 
13 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
14 
14  FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige, (2006), England, William Clowes Ltd s. 322 
15 Ibid. s. 329 
16 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
193f 
17 Ibid. s. 187-190  
18  Om de olika effekterna av övergången till RR 29 , Pensioner och förmåner, Svenska nyhetsbrev AB, 14 
december (2004) 
19 Godwin, N. , An examination of pension Actuarial Assumptions over the decade following the issiance of FAS 

87,  (1999), Journal of pension planning and compliance, vol 25 issue 1, s.62 
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2. Teoretisk metod 
 

 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur den teoretiska referensramen har byggts upp. 

Vi kommer även att motivera och värdera våra källor, för att läsaren ska få en uppfattning 

vilken roll de har i vår uppsats. Vi kommer även att belysa vår kunskapssyn och vårt 

angreppssätt och hur dessa val kommer att påverka uppsatsens utformning. 

 
 

2.1 Bakgrund till ämnesval 
 
Den första januari 2005 kom IASB, International Accounting Standard Board, och EU ut med 
en ny rekommendation, IAS 19, ersättning till anställda. Den innebar stora förändringar för 
företagen,20 vilket gör att det blir intressant att studera. Standarden IAS 19 är relativt bred och 
vi har därför valt att koncentrera oss på ersättning efter avslutad anställning i form av 
förmånsbestämda pensionsplaner. Vårt intresse för pensionsredovisning väcktes när vi läste 
vårt första moment i Redovisning C, Redovisning och praxis. En av våra föreläsare som 
undervisade oss i IAS 19, lämnade oss med många funderingar och tankar på hur företag och 
aktuarier arbetar med de aktuariella antagandena. Detta har resulterat i denna uppsats. 
 

2.2 Kunskapssyn 
 
Det finns två huvudsakliga vetenskapliga synsätt inom samhällsvetenskapliga undersökningar, 
positivism och hermeneutik. Det första lägger tyngdpunkten på att förklara och generalisera, 
detta synsätt ligger till grund för den kvantitativa metoden. Det andra synsättet, hermeneutik, 
syftar på att förstå och tolka. Den ligger till grund för den kvalitativa metoden.21 

 
Vår uppsats syftar till att besvara hur arbetet sker med de aktuariella antagandena. Detta skall 
vi besvara med intervjuer och en enkätstudie. Vi vill tolka och försöka förstå hur arbetet kan 
se ut hos de personer som arbetar med de aktuariella antagandena. I enlighet med den 
hermeneutiska kunskapssynen anser vi att kunskap om detta, inte uppnås genom mätning utan 
genom att tolka och förstå företagen och aktuariernas utsagor. Därför lämpar sig det 
hermeneutiska synsättet bäst. Dock har vår uppsats positivistiska inslag, framför allt i den 
kvantitativa undersökningen i form av enkäter. I grunden är vi hermeneutisk, vilket kommer 
att genomsyra vår kvantitativa undersökning i form av ett tolkande förhållningssätt. 
 

2.3 Deduktiv teori 
 
Ett forskningsarbete kan utgå från två huvudsakliga angreppssätt, deduktiv och induktiv teori. 
Dessa beskriver förhållandet mellan teori och praktik. Deduktiv teori är det vanligaste 
angreppssättet. Där börjar du med något abstrakt för att sedan komma fram till konkreta 
empiriska bevis. Som författare har man sina förutfattade meningar om hur verkligheten 
fungerar och enligt detta angreppssätt vill man testa dessa mot teorin. Detta i skillnad mot den 
induktiva metoden, där man börjar processen med detaljerade observationer av verkligheten. 
Efter detta kommer man fram till abstrakta generaliseringar och idéer. Från början av 

                                                 
20 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), 
s.188 
21Lundahl, U., Skärvad P-H. ,Utredningsmetodik för samhällare och ekonomer, (1999). s. 38 ff 
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processen har man endast några vaga hypoteser om ett ämne. Allt eftersom förfinar man dessa 
hypoteser, utvecklar empiriska generaliseringar, med andra ord bygger man teorin från 
grunden.22 
 

Vår kunskap inom pensionsredovisning var väldigt begränsad innan uppsatsarbetet skulle 
påbörjas. Vi valde därför att börja med att söka tidigare forskning inom pensionsredovisning. 
Även om den nya standarden IAS 19 nyligen infördes, ansåg vi att den tidigare forskningen 
som fanns var användbar. Vi tog därför beslutet att utgå från befintlig forskning snarare än att 
försöka skapa egna teorier. Ett teoretiskt ramverk konstrurerades baserat på forskning inom 
förmånsbestämda pensionsplaner, ramverket utgjorde sedan grunden till vår empiriska 
insamling Vi har därför valt ett deduktivt angreppssätt där vi utgått från befintliga teorier för 
att sedan gå ut och se hur det ser ut i verkligheten hos respondenterna.  
 

2.4 Litteraturval och kritisk granskning av litteraturen 
 
 Den teoretiska referensramen har byggts upp med hjälp av vetenskapliga artiklar, litteratur, 
och slutligen tidningsartiklar. Genom Umeå universitetsbibliotek har vi sökt efter artiklar i 
databaserna Business Source Premier, Affärsdata, Swoba och Artikelsök. Sökord vi använt 
oss av är IAS 19, pensioner, pensionsredovisning, aktuariella antaganden, plan of pension, 

actuarial assumptions och RR 29.  
För att besluta vilka artiklar som har varit relevanta för vår studie har vi tagit hänsyn till en 
rad olika faktorer. Exempel på dessa är hur nyligt artikeln publicerats och vad artikeln syftar 
till att undersöka.  
 
Huvudsyftet med FAR förlags bok och kompendiumet av Sundgren m.fl. är dels att vi som 
författare vill skapa oss en grund att stå på innan vår empiriska studie och dels att denna 
bakgrund är relevant för att läsaren ska kunna förstå de problem eller möjligheter som kan 
uppstå. Det resulterar i att de inledande avsnitten i vår teoretiska referensram inte ligger till 
grund till vår analys. Vi anser dock att det är nödvändigt att ha med dessa. Studentlitteraturen 
som använts i den teoretiska referensramen har vi haft under tidigare studier. 
 
Artiklarna består till viss del av vetenskapliga artiklar men även av andra typer av artiklar från 
t.ex. Balans som är revisorernas egen tidning. Självklart har de vetenskapliga artiklarna högst 
tillförlitlighet men vi tycker ändå att övriga artiklar också fyller ett syfte i den teoretiska 
referensramen. Flera av artiklarna är skriva av utländska författare. Detta tror vi inte är något 
hinder för att de ska kunna appliceras på vår studie. De nya reglerna är internationellt 
anpassade och samma gäller således för alla länder i Europa. Visserligen kan olika effekter 
och förändringar uppstå i olika länder beroende på hur tidigare praxis såg ut. Därför har vi i 
kapitlet som behandlar övergången till IAS 19 endast använt oss av svenska källor. Artiklarna 
som är skrivna av D. Don Ezra och Bill Liebtag är skrivna under slutet av 80-talet. Detta 
kanske kan ifrågasättas eftersom standarden infördes 2005 men anledningen till att vi ändå 
använt oss av dessa är, att vi tycker att de tillför en intressant diskussion till ämnet. Bill 
Liebtag diskuterar i sin artikel om en standard inom pensionsredovisning som infördes i USA 
på 80-talet. Där belyser han med- och mot gångar med den standarden. Detta har vi kunna 
jämfört med införandet av IAS 19.  Ezra diskuterar komplexiteten vid framställandet av vissa 
antaganden. Bland annat om diskonteringsräntan, att svårigheten ligger i att kunna matcha en 
statsobligations löptid med löptiden för en pensionsförpliktelse. Detta anser vi oss kunna 
använda oss av eftersom detta inte har förändrats över tid. 

                                                 
22 Kreuger L.W, Neuman W.Lawrence, Social work research methods. (2006) Pearson education inc s. 53 
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Tidskriften Balans har varit till stor nytta, där har vi fått in olika infallsvinklar av experter på 
området. Vi är medvetna om att informationen ska behandlas med försiktighet eftersom den 
inte är vetenskaplig.  
 
När det gäller Internet, ska även denna informationskälla brukas med försiktighet. Detta 
eftersom vem som helst kan skapa en hemsida och föra fram sina synpunkter. Vi tycker ändå 
att de hemsidor som har använts är tillförlitliga, eftersom de tillhör respekterade 
revisionsbyråer som t.ex. Ernst & Young och Deloitte. Vi har dock i vårt medvetande att detta 
är deras personliga tolkningar av standarderna. Vi har även använt oss av en del andra sidor, 
främst för att förklara vissa ord i ordlistan. Det finns självklart flera olika tolkningar av ord. 
Vi har valt de beskrivningar som på bästa sätt överensstämmer med vår uppfattning av ordet. 
 
Utöver detta har vi använt oss av ett antal olika metodböcker för att de val vi gör ska vara väl 
genomtänkta. Dessutom hjälper de oss att motivera våra val och bli medvetna om eventuella 
brister och problem som kan uppstå. 
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3. Teoretisk referensram 
 

 
Vi kommer att börja med att ge läsaren en bakgrund till ämnet genom att beskriva införandet 

av IAS/IFRS och hur det svenska pensionssystemet ser ut. Dessa inledande stycken ligger inte 

tll grund för vår problemformulering. Vi kommer sedan att behandla redovisningen av 

förmånsbestämda pensionsplaner enligt IAS 19. Vi avslutar med effekter och förändringar i 

och med den nya standarden. 

 
 

3.1 Införandet av IAS/IFRS 
 
IAS/IFRS som står för International Accounting Standards/International Financial Reporting 
Standards infördes och blev obligatoriska för svenska börsnoterade företag den 1 januari 
2005. Tanken bakom de gemensamma internationella redovisningsreglerna var främst att 
skapa harmoni och jämförbarhet mellan länder.23  
 
Allt fler företag är idag aktiva på internationella marknader, vilket har lett till att företag har 
varit tvungna att upprätta flera olika finansiella rapporter beroende på vilka 
redovisningsprinciper som gäller utomlands. Detta är ett arbete som är både tids-och 
resurskrävande. EU valde därför att samarbeta med IASB med att ta fram enhetliga 
internationella standards. Detta skulle leda till att de finansiella rapporterna skulle upprättas 
på liknande sätt oavsett vilket land företaget var verksamt i och som sagt större jämförbarhet. 
År 2002 utmynnade detta , efter ett beslut av Europaparlamentet och rådet till IAS-
förordningen, i att noterade företag skulle använda sig av de nya standarderna från och med 1 
januari, 2005.24 Det har dock inte varit en smärtfri process och än idag finns frågetecken kring 
hur vissa standarder ska tolkas.25 
 
De nya standarderna gäller främst för koncerner men även moderbolaget i form av juridik 
person kommer att påverkas av dem. Moderbolag som upprättar koncernredovisning ska 
använda IAS/IFRS som huvudregel i sin redovisning i den mån de inte bryter mot svensk 
skattelagstiftning.26 Redovisningen i juridisk person ( moderbolag och dotterbolag) blir 
annorlunda. Detta på grund av att de ska använda sig av tryggandelagen och föreskrifter från 
finansinspektionen. Tryggandelagen är ett villkor för att företaget ska få göra skattemässiga 
avdrag.27 
  
De nya standarderna innebär ett stort arbete med omräkningar och omvärderingar.  
Bland annat kommer så kallade impairment tester, som innebär att företagen gör löpande 
prövning av bokförda värden, kräva mycket tid och i viss mån även assistans från externa 
experter.28 

                                                 
23 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
1-2 
24 Ibid s. 188 
25 http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/IASboken2005/$file/IASBoken2005.pdf , kl. 14.05 2007-04-
04 
26 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
1-2 
27  Svenberg, S-Å.,Ersättningar till anställda. (2001), Balans, nr 8-9, s. 40-42 
28 http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/IASboken2005/$file/IASBoken2005.pdf , kl. 14.05 2007-04-
04 
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Ersättning till anställda utgör ofta en stor kostnad för företagen och kan bestå av allt ifrån lön 
till sjukersättning.29 IAS 19 klassificeras ersättningarna i 4 olika kategorier: 
 
1. Kortfristiga ersättningar. Detta kan t.ex. vara lön, betald semester, betald sjukfrånvaro, 
vinstandelar och bonus 
2. Ersättning efter avslutad anställning som t.ex. pensioner 
3. Övriga långfristiga ersättningar till anställda inklusive ledighet för dem som varit anställda 
under lång tid. Detta kan t.ex. vara ersättningar i anknytning till jubileer. 
4. Ersättning vid uppsägning30 
 
I många länder har ersättningar till anställda och speciellt pensioner kommit att bli en allt mer 
viktig kostnadsfaktor för företagen31. Den kategori som främst inneburit förändringar och mer 
komplicerad redovisning är ersättning efter avslutad anställning i form av pensioner och då 
främst de förmånsbestämda pensionsplanerna. 32  
 

3.2 Det svenska pensionssystemet 
 
Pension definieras enligt nationalencyklopedin som ”en regelbunden inkomst för person 
som p.g.a. ålder eller arbetsoförmåga slutat sitt förvärvsarbete, som aldrig haft någon 
arbetsförmåga eller som mist sin försörjning.”33 
 
Det svenska pensionssystemet består av 3 olika delar. De 3 olika delarna utgörs av: 

� Allmän lagstiftad pension  
� Tjänstepension till följd av anställning 
� Individuella pensionslösningar34 

 
Idag utgör del två och tre en allt större del. Alla som är bokförda i Sverige berörs av den 
allmänna lagstiftade pensionen och den kompletteras sedan med de andra två kategorierna. 
Tjänstepensionen förvärvar arbetstagaren genom kollektivavtal med sin arbetsgivare och det 
är alltså företaget som är ansvarig för denna del av pensionen. Den individuella 
pensionslösningen ansvarar individen själv för och utgörs av eget sparande. Det finns många 
olika varianter av tjänstepension och företaget kan på olika sätt välja att trygga de 
förpliktelser som en pensionsplan innebär för företaget.35 
 
Företagen kan genom en erlagd premie göra en pensionsförsäkring i ett försäkringsbolag. 
Pensionsförpliktelsen överlåtes då till försäkringsbolaget. Ett annat sätt är 
skuldföring/kontoavsättning som kombineras med en kreditförsäkring. Detta innebär att 
pensionspengarna stannar inom företaget istället för att man betalar en premie till en separat 
juridisk enhet. Pensionsförpliktelsen ligger då hos företaget och tas upp som en skuld i 

                                                 
29 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
183 
30 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige, (2006), England, William Clowes Ltd s.312 
31 Anonymous, International standard on employee benefits, (1998) ,Management Accounting, April, vol.76 
issue.4, s. 6-8  
32 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
183f 
33 www.ne.se, Kl.13.30, 2007-05-02 
34 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
184ff 
35 Ibid. 
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balansräkningen. Det tredje alternativet är pensionsstiftelse. Detta alternativ påminner om den 
första dvs. man gör avsättningar till en separat juridisk enhet. Skillnaden ligger i att 
pensionsförpliktelsen ligger kvar hos företaget. 36 
 
 

3.3 IAS 19, Ersättning efter avslutad anställning 
 
Enligt IAS 19 ska en pensionsplan klassificeras antingen som en avgiftsbestämd eller 
förmånsbestämd pensionsplan. Pensionsplanens ekonomiska innebörd kommer att styra hur 
planen kommer att klassificeras och därmed redovisas.37 
 
Definitionen på en avgiftsbestämd pensionsplan enligt IAS 19 är: 
“Avgiftsbestämda planer är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka 
företagen betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har inte någon rättslig 
eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om den juridiska enheten inte har 
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför sig till anställdas 
tjänstgöring under innevarande period och tidigare perioder”38 
 
Förmånsbestämda planer är andra planer än avgiftsbestämda.39 
Ett vanligt exempel på denna typ av pensionsplaner är t.ex. att en VD erhåller 65% av sin 
slutlön i årlig pension.40 
 
 

3.3.1 Avgiftsbestämda pensionsplaner 
 
Redovisning av avgiftsbestämda pensionsplaner är enklare än redovisningen av 
förmånsbestämda pensionsplaner. I resultaträkningen tas pensionskostnaden upp under posten 
ersättning till anställda. Pensionskostnaden för en avgiftsbestämd pensionsplan innehåller de 
avgifter som företagen betalt in under perioden. I de flesta fall berörs inte balansräkningen. 
Endast om företagen betalt in för mycket eller för lite tas en tillgång eller en skuld upp.41 
Förpliktelsen för varje period utgörs av de fastställda avgifterna som företaget betalar in. 42 
Den anställdes pension kommer att avgöras av hur stora avgifterna som företaget betalar in är, 
samt vilken avkastning avgifterna har gett.43 
 

3.3.2 Förmånsbestämda pensionsplaner 
 
Redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner är mer komplicerad.44 Anledningen till 
detta ligger främst i att företaget måste göra en uppskattning av hur stora avgifter som de 
kommer att behöva betala ut i framtiden. När den anställde i företaget har utfört tjänster i 

                                                 
36 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
186f 
37 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige, (2006), England, William Clowes Ltd s. 317f 
38 ibid s 313 
39 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige, (2006), England, William Clowes Ltd s.322 
40 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
14 
41 ibid. S. 188 
42 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige, (2006), England, William Clowes Ltd s. 322 
43 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
187 
44 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige, (2006), England, William Clowes Ltd s. 322 
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utbyte mot ersättningar som ska betalas ut i framtiden, ska företaget redovisa en skuld. 
Dessutom ska företaget redovisa en kostnad för den period då tjänsten utförts av den 
anställde.45 Standarden anger ett antal arbetssteg för att komma fram till den slutliga 
pensionskostnaden för en förmånsbestämd plan: 
 
Steg 1: Man använder sig av aktuariella metoder för att på ett tillförlitligt sätt beräkna den 
pension som de anställda har intjänat i utbyte mot tjänster under tidigare perioder och 
innevarande period. Företaget måste då fastställa pensionen för innevarande och tidigare 
perioder. Sedan gör de aktuariella bedömningar av demografiska variabler såsom livslängd 
och personalomsättning samt finansiella variabler avseende framtida löneökningar och 
sjukvårdskostnader vilka påverkar kostnaden för ersättningen. 
 
Steg 2: Den ovan nämnda kostnaden för tjänstgöring under innevarande period samt nuvärdet 
av den förmånsbestämda förpliktelsen beräknas med hjälp av en metod som heter Projected 
Unit Credit Method. Metoden kallas PUCM. 
 

Steg 3: Det tredje steget blir att fastställa det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna som 
tillhör planen. 
 
Steg 4: Det totala beloppet för aktuariella vinster och förluster fastställs samt hur stor del av 
detta belopp som ska redovisas. Dessa vinster och förluster kan uppstå när nuvärdet av en 
förmånsbestämd förpliktelse ökar eller minskar. 
 
Steg 5: Det näst sista steget innebär att man ska fastställa kostnaden avseende tjänstgöring 
under tidigare perioder om en plan har ändrats eller om ny plan har inrättats. 
 
Steg 6: Sist men inte minst ska den vinst eller förlust som uppstår på grund av att en plan har 
reducerats fastställas.46 
 
Ovan nämnda arbetssteg nämner några begrepp som är av stor betydelse vid beräkning av 
pensionsförpliktelsen. För att lättare förstå dessa kommer de att förklaras under kapitlets 
gång. 
 
  

3.3.3 Aktuariella antaganden 
 
För att göra en uppskattning av de framtida pensionskostnaderna tar företaget hjälp av så 
kallade aktuariella antaganden. 47 IAS 19 beskriver de aktuariella antagandena som en god 
bedömning av de faktorer som kommer att avgöra den totala slutliga kostnaden för ersättning 
efter anställning. Tidigare använde sig svenska företag av de aktuariella antaganden som 
meddelas av Finansinspektionen för att beräkna pensionskostnaden. Införandet av IAS 19 
innebär nu att det rapporterande företaget själv ska fastställa och besluta en mängd aktuariella 

                                                 
45Svenberg, S-Å., Ersättningar till anställda. (2001), Balans, nr 8-9, s. 40-42 
46 http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/IASboken2005/$file/IASBoken2005.pdf , kl. 14.05 2007-04-
04 
47Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, 
(2007),s.190 
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antaganden.48 De aktuariella antagandena kommer vara olika i olika företag och kräver därför 
en noggrann genomgång för varje enskilt företag för att få en så korrekt bild som möjligt49. 
Antagandena ska vara a) ömsesidigt förenliga och b) neutrala. De ska vara neutrala i den 
mening att antagandena inte är oförsiktiga eller överdrivet försiktiga. Ömsesidigt förenliga är 
antagandena när de återspeglar det ekonomiska sambandet mellan faktorer som inflation, 
löneökningstakt, avkastning på förvaltningstillgångar och diskonteringsränta. Man brukar 
skilja på två typer av aktuariella antaganden, finansiella och demografiska. De finansiella 
antagandena speglar den monetära utvecklingen av pensionsförpliktelsen medan de 
demografiska antagandena baseras på nuvarande och tidigare anställda som berörs av 
pensionsplanen. 50  
 

3.3.4 Finansiella antaganden 
 
Diskonteringsränta 

Diskonteringsräntan är den räntesats man använder för att nuvärdesberäkna ett framtida 
belopp.51 I det här fallet används den för att beräkna fram den framtida pensionsskulden. 
Diskonteringsräntan ska både diskontera pensionsförpliktelsen till nuvärde och beräkna den 
räntekostnad pensionsförpliktelsen medför52. Diskonteringsräntan är ett antaganden som är 
betydande och som med bara små förändringar kan ge stora effekter på skulden sett över flera 
år.53  Med ett trygghetsperspektiv bör man välja en lägre diskonteringsränta snarare än en 
högre, eftersom det innebär att en högre skuld redovisas. 54 Det är viktigt att koncentrera sig 
på den enskilda pensionsplanen vid beräknandet och uppskattningen av diskonteringsräntan. 
Detta eftersom en och samma ränta inte passar alla pensionsplaner.55 Traditionellt har det 
tidigare funnits en fast ränta som fastställts av Finansinspektionen..56  
 
Framtida löne- och sjukersättningsnivåer 

Det finns en rad olika faktorer som kan påverka ersättningsnivåerna. Några punkter företaget 
ska ta hänsyn till är inflation, tjänstetiden, eventuella befordringar samt hur arbetsmarknaden i 
just deras bransch ser ut nu och i framtiden.57 
 
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 

Detta antagande kommer att påverka den kostnad som redovisas i resultaträkningen. Den 
förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar grundas på marknadens förväntningar på 
avkastning under pensionsförpliktelsens hela löptid. Något man måste ta hänsyn till är 
förändringar av det verkliga värdet hos förvaltningstillgångarna som kan bero på inbetalda 
avgifter till en juridisk person och utbetalade ersättningar.58 

                                                 
48  Janzon, C., Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29, ( 2003) Balans 4 s .12-15 
49 Mills, R.,  Defined benefit schemes- a guide to IAS 19 , (2006), Accountancy Irland, Jun, vol 138 issue 3, s. 
16-18 
50 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige, (2006), England, William Clowes Ltd s. 329 
51 Holmström, N. Ekonomisk uppslagsbok. (1997) Ait Scandbook, s 72 
52Godwin, N. , An examination of pension Actuarial Assumptions over the decade following the issiance of FAS 

87,  (1999), Journal of pension planning and compliancevol 25 issue 1, s.62 
53 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige, (2006), England, William Clowes Ltd s. 330 
54 Nilsson, B., Vad är rätt värdering för pensionsutfästelser?(2005) Balans, nr 8-9, s.50 
55

Mills, R.,  Defined benefit schemes- a guide to IAS 19 , (2006), Accountancy Irland, Jun, vol 138 issue 3, s.. 
16-18  
56Nilsson, B., Vad är rätt värdering för pensionsutfästelser?(2005) Balans, nr 8-9, s.50 
57 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige, (2006), England, William Clowes Ltd s. 331 
58 Ibid. s 336 
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Inflationstakt 

Inflation innebär prisstegring eller försämrat penningvärde. Anta t.ex. att vid årets början 
beräknas en hundralapp ha en köpkraft på 100 kr. Anta sedan att inflationen under året ligger 
på 10 %, då kommer hundralappen i slutet av året bara ha en köpkraft på 90 kronor. 
Inflationen på 10 % innebär med andra ord att varorna i genomsnitt ökat med 10 % i pris 
under året. Eftersom en pension ofta är en kostnad som ligger långt fram i tiden, måste 
företagen ta hänsyn till inflationstakten under en rad framtida år. 59 
 
 

3.3.5 Demografiska antaganden 
 

Livslängd/Dödlighet 

Vilken risk finns det att hon eller han dör i förtid och att pensionen då istället ska gå till hans 
eller hennes efterlevande? Vilken är den genomsnittliga livslängden för kvinnor och män?60 
 

Personalomsättning samt omfattningen av arbetsoförmåga och förtidspensionering 

Här får företaget göra en uppskattning om hur ofta dess personal byts ut. Faktorer som kan 
påverka denna uppskattning är om deras anställda på företaget jobbar en längre eller en kort 
tid eller om de går i pension efter ett visst antal år. 
 

Förväntad återstående tjänsteperiod 

Den förväntade återstående tjänsteperiod för den anställde. 
 
Tidigare forskning har gett antydningar om att de tre viktigaste antagandena är 
diskonteringsräntan, löneutveckling samt förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna.61 
Det anses vara framförallt svårt att uppskatta de demografiska antagandena. Marknaden bidrar 
inte med informationen om till exempel hur mycket en förtidspensionering kommer att uppgå 
till. Ibland saknas även uppgifter från marknaden för de finansiella antagandena. Det är t.ex. 
svårt att uppskatta nivån på den framtida inflationen. När det gäller framtagandet av 
diskonteringsräntan, kan kapitalmarknaden till viss del bistå med hjälp vad gäller  en 
investerares förväntningar på framtiden. Ett tydligt exempel är räntan på en obligation, som 
ger en vägledning vilken ränta marknaden använder för att diskontera framtida kassaflöden. 
Denna ränta kan även användas för att uppskatta pensionsförpliktelsen nuvärde. Obligationer 
har dock sällan längre löptid än 20 år. Detta i skillnad mot pensionsplaner som ofta har 
betydligt längre löptid. Skulle pensionsplanen omfatta främst pensionär, skulle en obligations 
marknadsmässiga avkastning kunna vara en god uppskattning av diskonteringsräntan. 
Omfattar pensionsplanen å andra sidan unga arbetsaktiva personer, är det svårare att göra en 
bedömning. Detta eftersom det är svårt att veta vad som händer bortom den 20års period som 
omfattas av obligationens löptid.62  
 
Små förändringar av de aktuariella antagandena kan ha en stor påverkan på beräkningarna av 
pensionsskulden. När man, i ett fall för ett företag 1986, ökade lönenivåerna med en procent, 

                                                 
59Holmström, N. Ekonomisk uppslagsbok. (1997) Ait Scandbook, s 126f 
60 En bakgrund till diskussion om IAS och Alecta, Pensioner och förmåner, Svenska nyhetsbrev AB, (2004),17 
november. 
61 Godwin, N. , An examination of pension Actuarial Assumptions over the decade following the issiance of FAS 

87,  (1999), Journal of pension planning and compliancevol 25 issue 1, s.62 
62 Ezra, D. Economic values: A pension pentateuch. (1988),Financial analyst journal, March/april, volum 44, 
issue 2. s 58-67 
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gav detta en ökade pensionskostnaden på 33 procent. När man istället ökade 
diskonteringsräntan med en procent minskade pensionskostnaden med 20 procent. 
De stora effekter som uppkommer på grund av små förändringar i antagandena, leder till stora 
fluktuationer i företagens räkenskaper. En del av företagen anlitade därför vid införandet 
aktuarier för att genomföra känslighetstester.63 
 

3.4 Pensionsskulden i balansräkningen 
 
Pensionsskulden skall redovisas som nettot av följande poster: 

1. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen, 
2. plus eventuella aktuariella vinster minus eventuella aktuariella förluster som inte har 

redovisats, 
3. minus eventuella kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder som ännu 

inte redovisats,  
4. minus det verkliga värdet på balansdagen av de eventuella förvaltningstillgångar som i 

framtiden skall användas för att reglera förpliktelsen. 
 
Ett positivt netto innebär att företagen ska redovisa en skuld i balansräkningen, medan ett 
negativt netto innebär ett överskott i pensionsfinansieringen och därmed en tillgång. Nedan 
följer en beskrivning av dessa fyra poster. 
  

3.4.1 Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen 
 
Denna post är detsamma som nuvärdet av de förväntade framtida pensionsbetalningarna. 
Beloppet som räknas fram är det belopp som krävs för den förpliktelse som arbetsgivare har 
gentemot arbetstagaren på grund av de tjänster som utförts under tidigare och innevarande 
perioder. Beräkningen av pensionsförplikelsen ska göras med PUCM som står för Projected 
Unit Credit Method. Metoden innebär att varje tjänstgöringsperiod anses ge upphov till en 
separat del av den totala slutgiltiga förpliktelsen vid pensionstillfället. Varje sådan del 
beräknas enskilt för att tillsammans resultera i en total förpliktelse på balansdagen. Kostnaden 
kommer därmed att periodiseras linjärt, dvs. att delarna fördelas jämnt över tid.64  
 

3.4.2 Aktuariella vinster och förluster 
 
Antaganden är bedömningar som förändras över tid och ger upphov till avvikelser. 
Aktuariella antaganden är inget undantag. Antagandena är bedömningar över lång tid och 
kommer självklart att förändras över tid.65 De aktuariella vinsterna och förlusterna beror på 
effekter av skillnaden mellan de tidigare antagandena och det som därefter faktiskt har skett 
66. Företag gör regelbundet omprövningar av antagandena för att pensionsskulden ska 
värderas på ett så riktigt sätt som möjligt. Förändringar i antagandena kommer leda till 
aktuariella vinster och förluster, som på något sätt måste redovisas i företagets räkenskaper.  
De förändrade antagandena kommer även att påverka nuvärdet av den förmånsbestämda 

                                                 
63 Beresford, D., Neary, R., Accounting for Pensions- Two Key Areas,(1986), Corporate Reporting FE, 
September, Vol.2 , Isuue 9, s.6-10 
64 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, 
(2007),s.192 
65 ibid. s.194 
66 http://news.deloitte.se/deloitte_agenda/nr12_nov_05/ersattningar_till_anstallda.htm, Kl 14.34, 2007-05-08 
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förpliktelsen eller det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna. 67 Att göra omprövningar av 
antagandena är väldigt viktigt eftersom det kan ha stor effekt på redovisningen68. Exempel på 
orsaker till aktuariella vinster och förluster är:69 
 

1. Oväntat hög eller låg personalomsättning, livslängd eller löneökning för den som 
omfattas av planen, 

2. Förändringar i uppskattningarna om framtida personalomsättning, livslängd eller 
löneökning, 

3. Förändringar av diskonteringsräntan, 
4. Skillnader mellan förväntad och faktisk avkastning på förvaltningstillgångar.70 

 

3.4.3 Redovisning av aktuariella vinster och förluster 
 
Pensionsredovisningen enligt IAS 19 innebär många bedömningar och redovisningval. 
Företagen måste uppskatta de aktuariella antagandena och välja vilken metod de ska använda 
för redovisningen av aktuariella vinster och förluster.71 Det finns två olika metoder för att 
redovisa aktuariella vinster och förluster. Den första metoden innebär att de aktuariella 
vinsterna och förlusterna tas med i resultaträkningen. Den andra metoden innebär att man 
bryter mot kongruensprincipen, eftersom de aktuariella vinsterna och förlusterna bokförs 
direkt mot eget kapital. 72 
 
Den första metoden kallas korridorregeln eftersom endast de aktuariella vinster och förluster 
som överstiger denna korridor behöver redovisas.73 Det är den vanligaste förekommande 
redovisningsmetoden, detta på grund av att pensionskostnadens fluktuationer blir mindre74. 
Den innebär att en intäkt eller kostnad ska redovisas i resultaträkningen, om de ackumulerade 
oredovisade aktuariella vinsterna eller förlusterna överstiger 10 procent av det högsta av 
följande belopp:75 
 

1. den förmånsbestämda förpliktelsen 
2. förvaltningstillgångarnas verkliga värde76 

 
Beloppet som överstiger 10 procent divideras sedan med den genomsnittliga återstående 
tjänstgöringstiden för de personer som omfattas av pensionsplanen. Svaret på detta är 
minikravet på vad som måste redovisas av de oredovisade aktuariella vinsterna och 
förlusterna. Detta kan se ut så här: 

                                                 
67 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
194 
68 Liebtag, B., Accounting for pensions – Adverse effects expected from the new FASB pension rules; greater 

role seen for CPAs, (1986),Journal of accountancy, , vol 161, issue 4, s. 53-57 
69 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
194 
70 Ibid. s.194 
71Beresford, D., Neary, R., Accounting for Pensions- Two Key Areas,(1986), Corporate Reporting FE, 
September, Vol.2 , Isuue 9, s.6-10 
72 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), 
s..194 
73 Ibid. s.194 
74 McGeachin, A., Pensions Polish, (2005), Accountancy, vol 135, issue 1340, s. 98 
75 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
194 
76 ibid. s.194 
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Givna uppgifter: 
Genomsnittlig återstående tjänstgöringstid: 10 år 
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde: 400 kr 
Pensionsförpliktelsen: 300 kr 
Oredovisade aktuariella vinster: 60 kr 
 
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde > 
Pensionsförpliktelsens nuvärde.  
10 procent av 400 kr är 40 kr. Detta innebär tt 20 kr( 60-40) ska 
divideras med 10 år. Svaret på denna situation blir att företaget 
i fråga måste redovisa 2 kr av deras oredovisade aktuariella 
vinster på 60 kr. 

Fig 1. Räkneexempel med korridorregeln 

 
Anledningen till att man inte redovisar alla aktuariella vinster och förluster är att man gör 
antagandet att vinsterna och förlusterna kommer att ta ut varandra över tid. Fördelen med 
denna metod är att volaliteten blir mindre i resultaträkningen. En nackdel är att 
pensionsskulden som redovisas i balansräkningen avviker från det verkliga värdet, och visar 
därmed inte en fullt rättvisande bild. Ett företag får göra avsteg från korridorregeln om de 
tillämpar det konsekvent över tid. Företaget kan till exempel välja att redovisa alla aktuariella 
vinster och förluster mot resultaträkningen.77 IASB anser dock att metoden inte är idealisk, 
men den ger mer transparent information än vad korridoren ger. 78Denna metod skulle ge en 
mer rättvisande bild på pensionsskulden, den skulle å andra sidan öka volaliteten i 
resultaträkningen. 79 
 
När man skjuter upp redovisningen av aktuariella vinster och förluster enligt korridorregeln 
kommer det redovisade beloppet att avvika från den verkliga pensionsskulden. Exempelvis 
kan företaget redovisa en pensionsskuld trots att man har ett överskott i 
pensionsfinansieringen. Detta beror då på de oredovisade aktuariella vinsterna och förluster. 
Därför skulle en direkt redovisning av aktuariella vinster och förluster ge en mer rättvis bild i 
balansräkningen.80 
 
 
 
 
 

                                                 
77 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
194ff 
78 McGeachin A.. Plans for pensions , (2004),Accountancy, vol 134 issue 1331, s.82 
79 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
194ff 
80 Ändrade regler för pensionsredovisning, (2006), Balans, nr1, s.33-36 
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Anta att vi har följande information om ett företag: 
 
Nuvärde pensionsförpliktelse: 200kr 
Verkligt värde förvaltningstillgångar: -150 kr 
= Nettofondering( överskott(-) underskott(+) 50 kr 
Oredovisade aktuariella förluster: -60 kr 
Redovisad skuld(+) eller tillgång(-) i balansräkningen : -10kr 
 
 
Som synes kommer företaget att redovisa en tillgång på 10 kr. Detta trots att företaget 
egentligen har ett underskott på 50 kr.  

Fig 2. Effekt av en oredovisad aktuariell förlust 

 
 
I slutet av 2004 införde IASB ett alternativt sätt att redovisa aktuariella vinster och förluster. 
Detta nya förslag kom också att kräva mer upplysningar. Ändringarna skulle användas från 
och med 2006, men har uppmuntras att användas tidigare.81 Den alternativa metoden som 
infördes innebar en redovisning direkt mot eget kapital. Om denna metod används ska de 
aktuariella vinsterna och förlusterna redovisas i en rapport som kallas ”redogörelse över 
redovisade intäkter och kostnader”. Rapporten ska bara innehålla periodens intäkter och 
kostnader som redovisas direkt mot eget kapital, och företag ska lägga in en tabell i noterna 
där ingående och utgående balanser för varje del i eget kapital ingår. Normalt ska intäkter och 
kostnader som redovisas direkt mot eget kapital återföras till resultaträkningen. Detta gäller 
inte aktuariella vinster och förluster som förs direkt till balanserade vinstmedel.82 
 
Fördelar med den nya metoden är till exempel mer relevant presentation i balansräkningen 
och minskad volalitet i resultaträkningen. Nackdelar är till exempel ökad volalilitet i redovisat 
eget kapital samt att framtida resultat inte kommer att tillgodoräknas för amortering av 
aktuariella vinster.83 
 

3.4.4 Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder 
 
Villkoren i en pensionsplan kan förändras flera gånger. Förändringar i villkor under den 
aktuella perioden ger upphov till förändringar i företagens pensionsförpliktelse och redovisas 
under posten kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder. Om företaget inför en 
ny pensionsplan kommer även detta att tas upp under denna post. En ny pensionsplan och 
förbättrade pensionsvillkor innebär att pensionsförpliktelsen för företagen ökar. En 
försämring av pensionsvillkoren innebär att kostnaderna för tjänstgöring under tidigare 
perioder blir mindre och därmed minskas även pensionsskulden i balansräkningen. Om den 
anställda uppfyller vissa villkor kan inte deras pensionsförmån hotas. Exempel på dessa 
villkor kan vara att en anställd äger rätt till tjänstepension efter tre års anställning, när den 
anställde påbörjar sitt fjärde år kan inte dennes pensionsförmån hotas.84  

                                                 
81 Ändrade regler för pensionsredovisning, (2006), Balans, nr1, s.33-36 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), 
s.197f 
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3.4.5 Förvaltningstillgångar 
 
Exempel på förvaltningstillgångar är aktier, obligationer, vissa försäkringsbrev och fastigheter 
som innehas av exempelvis en pensionsstiftelse. Dessa innehas av företaget för att i framtiden 
reglera pensionsförpliktelsen.85  
 

 
3.5 Resultaträkningen 
 
Den skall innehålla nettot av följande poster: 
 

1. Kostnader avseende tjänstgöring under innevarnade period, 
2. plus räntekostnader, 
3. minus förväntad avkastning på eventuella förvaltningstillgångar, 
4. minus aktuariella vinster och plus aktuariella förluster, i den mån de redovisas, 
5. kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder, 
6. effekter av eventuella reduceringar och regleringar.86 

 
Posterna som påverkar pensionskostnaden är samma poster som påverkar pensionsskulden. 
Det blir särskilt tydligt att det finns ett samband mellan pensionskostnaden och 
pensionsskulden, om företaget har valt att redovisa alla aktuariella vinster och förluster i 
resultaträkningen. I så fall kommer pensionskostnaden eller pensionsintäkten utgöras av 
förändringen i pensionsskulden. 
 
 
3.6 Upplysningskrav 
 
Ett företag ska enligt IAS 19 lämna relevanta upplysningar i de finansiella rapporterna. Detta 
för att läsarna ska ha möjlighet att bedöma karaktären på de förmånsbestämda 
pensionsplanerna och vilka ekonomiska effekter som uppstått på grund av förändringar i 
dessa planer.87 IAS 19 kräver att företagen tydligt visar hur ersättningar till anställda påverkar 
deras finansiella position och prestation.  Det finns ett stort antal upplysningskrav i 
standarden, nedan visas några exempel:88 
 

• Metod för redovisning av aktuariella vinster och förluster, 
• En specifikation av ingående och utgående balansen och nuvärdet av den 

förmånsbestämda förpliktelsen,  
• En avstämning av ingående och utgående balans av verkligt värde på 

förvaltningsvärde.89 

                                                 
85 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
199 
86 Ibid. 
87 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige, (2006), England, William Clowes Ltd s. 339 f 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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3.7 Övergången till IAS 19 
 
Vid övergången till IAS 19 den 1 januari 2005 ska man använda sig av de generella 
övergångsreglerna som gäller till IAS/IFRS och inte övergångsreglerna som står i de enskilda 
IAS/IFRS. Den regel som istället ska gälla vid den generella övergången är IFRS 1 ”First-
time Application of International Financial Reporting Standards” som IASB gav ut i juli 
2002. Den fastställer hur företag ska gå tillväga när de ska gå från nationella 
redovisningsprinciper till IFRS.90  
 
Företaget ska enligt IFRS 1 vid början av det första jämförelseåret göra upp en 
ingångsbalansräkning enligt IAS/IFRS. Detta är startpunkten för den kommande 
redovisningen. Detta betyder med andra ord att IAS/IFRS ska tillämpas inte bara beträffande 
år 2005 utan också beträffande jämförelsetalen för 2004. Gällande ingångsbalansräkningen 
finns det en huvudregel i IFRS 1 och ett antal undantagsregler, en av dessa är tillämplig på 
IAS 19. Huvudregeln kräver retroaktiv tillämpning av alla rekommendationer som gäller vid 
tidpunkten för övergången, det vill säga den 1 januari 2005. Detta betyder att om ett företag 
väljer att tillämpa reglerna som gäller för den så kallade korridoren som vi har nämnt tidigare 
vid redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner, skulle detta betyda att de behöver 
fastställa de aktuariella vinsterna och förlusterna för varje år sedan pensionsplanen infördes 
för att kunna fastställa den oredovisade aktuariella vinsten eller förlusten vid ingången av 
jämförelseåret. På grund av detta har en undantagsregel kommit till efter att IASB gjort en 
bedömning att en tillämpning av huvudregeln kunde medföra stora kostnader för ett företag 
som tillämpar de regler som gäller för den så kallade korridoren. Undantagsregeln innebär att 
företaget vid ingången av jämförelseåret skall beräkna sin pensionsskuld enligt IAS 19.91  
 
Företagen kan ha olika jämförelsetal, för de företag som endast rapporterar jämförelsetal för 
ett år görs ingångsbalansräkningen enligt IAS 19 upp per den 1 januari 2004. Detta betyder att 
om företaget istället rapporterar jämförelsetal för två år görs ingångsbalansräkningen upp den 
1 januari 2003.92 
 
IAS 19 gäller för koncernredovisning medan moderbolaget använder sig av en 
redovisningsregel som heter RR 29. RR står för redovisningsrådets rekommendationer. RR 29 
överstämmer med IAS 19, bortsett från det faktum att RR 29 även innehåller regler för 
förmånsbestämda pensionsplaner i juridiska personer. Innan införandet av RR 29 / IAS 19 har 
det inte funnits någon rekommendation som anger att redovisningen av pensioner ska ske 
enhetligt. Således har det varit svårt för läsare av finansiella rapporter att göra egna 
beräkningar av storleken på pensionskostnaden och pensionsskulden. Osäkerheten kring 
pensionsskuldens storlek skulle man därför försöka minska med hjälp av en enhetlig 
redovisning och med mer upplysningskrav. Företag som tillämpade RR 29 från och med 2004 
, har också angett ytterligare en positiv effekt, i och med att de fått bättre överblick över 
koncernens pensionsåtaganden.93 
 

                                                 
90 Svenberg, S-Å., Ny rekommendation från Rådet om ersättningar till anställda, (2003), Balans nr. 1 
s. 30 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Janzon, C., Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29, ( 2003) Balans 4 s. 12-14.,  
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RR 29 ansågs kunna leda till olika effekter i företags koncernredovisning. Detta var beroende 
av t.ex. vilka pensionsplaner man hade, vilka aktuariella antaganden man gjort samt hur 
sammansättningen av de anställda såg ut. 
Några nyheter med den nya standarden jämfört med tidigare normer. 

• Enhetlig redovisning av företagets pensionsskulder och pensionskostnader. Innan 
kunde det skilja sig åt , i fall man t.ex. hade utländska dotterföretag som använde sig 
av lokala standards. 

• Pensionsplanerna ska klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda 

• De aktuariella antagandena ska göras själv av det rapporterande företaget. Tidigare 
angavs antagandena av finansinspektionen. 

• PUCM ska användas vid nuvärdesberäkningen av pensionsförpliktelsen  
• Utjämningsregler för att minska svängningar i resultat- och balansräkning p.g.a. 

redovisningen av de aktuariella vinsterna och förlusterna 
• Mer upplysningskrav i de finansiella rapporterna.94 

  

3.8 Aktuarien  
 
Den senaste utvecklingen av redovisningen har lett till att aktuariell profession har blivit allt 
viktigare. Nyare regleringar av bland annat pensioner, har lett till att revisorer och aktuarier 
har tvingasts arbeta allt oftare tillsammans. 95 Man har rekommenderat att företag med 
förmånsbestämda pensionsplaner bör köpa aktuariella tjänster i och med införandet av IAS 
19. Detta betyder att aktuariens roll har blivit viktigare när det gäller redovisning av 
pensioner.96 En forskare vid namn Liebtag förutspådde på 80-talet i USA när det infördes en 
standard med beteckningen FASB no. 87, Employers´ Accounting for Pensions,  att 
aktuarierna skulle få en mindre roll. Detta eftersom denna standard innehöll färre 
valmöjligheter och blir därför mer lätthanterligt för företagen själva att arbeta med. Men han 
säger i sin studie att aktuarierna kommer att klara detta men att de kommer att övergå till att 
erbjuda konsulttjänster.97 Detta anser vi kan jämföras med IAS 19 som innebär fler 
valmöjligheter och bedömningar än tidigare. 
 

3.9 Koppling mellan teoretisk referensram och problemområdet 
 
Syftet med införandet av IAS 19 var att öka jämförbarheten mellan företagen och länder. Den 
innehåller många nyheter och rekommendationer. De aktuariella antagandenas utformning är 
komplex. Det kräver stor noggrannhet vid uppskattningen av dessa antaganden för att 
pensionsskulden skall vara så tillförlitlig som möjligt. 
  
Nedan har vi skapat en modell som förklarar arbetsgången med de aktuariella antagandena. 
Som bilden visar börjar företaget med att göra uppskattningar om de aktuariella antagandena. 
De demografiska och de finansiella antagandena bildar tillsammans en uppskattning av 
storleken på pensionsskulden och pensionskostnaden. Företaget måste ständigt göra 
omprövningar av de aktuariella antagandena, förändringar i dessa leder till aktuariella vinster 

                                                 
94 Janzon, C., Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29, ( 2003) Balans 4 s 12-14 
95 Fogarty, Timothy J, Grant J., Impact of the Actuarial Profession on Financial Reporting, (1995), Accounting 
Horizons, Sep Vol. 9, Issue 3, s 23-33 
96 Janzon, C. Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29, ( 2003),  Balans nr. 4 s. 12-14 
97 Liebtag, B., Accounting for pensions – Adverse effects expected from the new FASB pension rules; greater 

role seen for CPAs, (1986), Journal of accountancy, , vol 161, issue 4, s .57 
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och förluster. De aktuariella vinster och förlusterna kan redovisas på två sätt som vi nämnt i 
detta kapitel nämligen direkt mot eget kapital eller enligt korridorregeln. Utifrån denna modell 
ska vi försöka svara på vår frågeställning som är ”Hur sker arbetet med de aktuariella 
antagandena?”. För att få svar på denna problemfrågeställning behöver vi få svar på ett antal 
delfrågor: 
 

• Uppskattar företagen de aktuariella antagandena själva eller tar de hjälp av någon 
extern part? 

• Hur ofta sker omprövning av de aktuariella antagandena? 
• Hur redovisar företagen de aktuariella vinsterna och förlusterna? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuariella antaganden 
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Pensionsskuld och  
Pensionskostnad 
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4. Praktisk metod 
 

Detta kapitel behandlar de avvägningar och beslut vi gjort angående våra praktiska metoder. 

Dessa metoder har valts ut för att på bästa sätt försöka att besvara syftet som vi beskriver i 

det inledande kapitlet. 

 
 

4.1 Förförståelse 
 
De flesta individer, och följaktligen även forskare, har personliga åsikter och värderingar som 
bland annat påverkats av händelser och erfarenheter i livet. Dessa värderingar kan 
påverka forskningen. En individs personliga åsikter kan prägla exempelvis analysen av data, 
slutsatser och utformning av frågeställning. Detta ska forskaren vara väl medveten om.98 Av 
erfarenhet vet vi att tidigare kunskaper och uppfattningar som vi besitter kan påverka studiens 
resultat. Den enda kunskapen inom området som vi har är delmomentet om 
pensionsredovisning i c-kursen Redovisning. Denna undervisning gav oss en inblick i ämnets 
komplexitet. Detta kan ge oss förutfattade meningar i undersökningen. Utöver detta har inte 
våra arbetserfarenheter någon koppling till detta ämne som kan påverka resultatet. Det var i 
första hand vår okunskap om ämnet som gjorde oss intresserade av att skriva om detta. Vi tror 
dock inte att dessa eventuella förutfattade meningar kommer ha någon påverkan på vår 
undersökning. Vi försöker att undvika ledande frågor och enkäten besvaras ju dessutom utan 
vår medverkan.  
 
 

4.2 Val av undersökningsansats 
 
Inom forskningen finns två typer av undersökningsansats: kvalitativ och kvantitativ. Dessa 
ansatser skiljer sig åt när det gäller både de kunskapsteoretiska grundvalen och vid flera 
frågeställningar. Skillnaden mellan dessa ligger först och främst i behandlingen av 
informationen, alltså inte vad man gör utan hur man gör det.99 Kvantitativ forskning betonar 
kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Den innehåller ett deduktivt synsätt. 
Denna metod mäter en stor mängd information på ett siffermässigt sätt för att kunna behandla 
den statistiskt.100 Den kvalitativa metoden är mer inriktad på ord än på siffror och mängden 
informationen är mindre. Den innehåller en induktiv syn på förhållandet mellan teori och 
praktik.101 
 
Vi har valt att kombinera en kvalitativ och kvantitativ undersökningsansats. Anledningen till 
detta val är för att vi vill skapa en bredare uppfattning hos företagen för att sedan fördjupa 
förståelsen med hjälp av expertis. Vår kvalitativa undersökning består av telefonintervjuer 
med aktuarier som arbetar löpande med dessa frågeställningar. Genom intervjuerna får vi 
aktuariernas syn och åsikter vilket gör att vi kan skapa oss en helhetsbild.  Vår kvantitativa 
undersökning består av enkäter som vi skickar ut till företag som är noterade på 
stockholmsbörsen. Nedan följer en djupare motivering till valet av dessa metoder. 
 

                                                 
98 Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska Forskningsmetoder. ( 2005) Liber Ekonomi Malmö, s. 
42-43. 
99  Ibid. s. 33f 
100 Patel, R., Davidson,  B., Forskningsmetodikens grunder, (2003) Studentlitteratur ,Lund,. s. 14 
101 Bryman; A.,  Samhällsvetenskapliga metoder, (2004), Liber, s. 249f 
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4.3 Perspektiv 
 
Perspektivet kan beskrivas som de ”glasögon” genom vilka författarna studerar verkligheten 
och på så sätt väljer denne vilka aspekter som bedöms vara relevanta tolkar verkligheten.102 
 
Perspektivet vi valt i vår undersökning, är utifrån de personer som löpande arbetar med de 
aktuariella antagandena. Detta kan dels vara en ansvarig person på själva företaget som t.ex. 
en ekonomi eller personalansvarig. Dels kan det vara en aktuarie som i olika grad hjälper till 
vid utformningen av de aktuariella antagandena. Vi har valt detta perspektiv eftersom vi anser 
det vara det enda som kan hjälpa oss att besvara vårt syfte. Vi har valt att både se från 
aktuariens och företagens perspektiv för att se om de ser annorlunda på arbetet med de 
aktuariella antagandena. Det är inte självklart att aktuarien och de som arbetar med det inom 
företagen har samma perspektiv. Men vi har valt att sammanstråla dessa på grund av att vi 
anser att de i just denna studie syftar till att ge samma inblick i ämnet pensionsredovisning. 
De som har nytta av vår studie är företag som använder sig av förmånsbestämda 
pensionsplaner. Här kan de de få uppslag på förändringar och förhoppningsvis kan en del 
frågetecken besvaras.   
 
 

4.4 Enkät 
 
En enkät är ett frågeformulär som respondenten svarar på egen hand och som ofta innehåller 
slutna frågor. Med slutna frågar menas att frågan har ett antal svarsalternativ som 
respondenten ska välja mellan. Enkäten kan anta olika former, den vanligaste formen är en 
enkät som skickas ut per post en så kallad postenkät.103 När det gäller att ta fram attityder och 
åsikter bör man använda sig enkäter.104 Med enkäten vill vi skapa oss en bredare bild om hur 
arbetet med de aktuariella antagandena ser ut.  Vi valde en enkät framför intervjuer, för att 
kunna besvara frågor som vilka antaganden och vilken redovisningsmetod som var vanligast. 
Eftersom en del frågor innehåller inslag av uppfattningar om den nya standarden, kändes en 
enkät som ett bra alternativ. När det gäller just uppfattningsfrågorna, tror vi att respondenten 
eventuellt svarar mer ärligt när de är anonyma och inte påverkas av oss. 
 
En enkät har både för- och nackdelar. Fördelarna är att en enkät är billig att administrera, den 
medför ingen intervjuareffekt, respondenten kan själv välja när hon eller han vill svara105 och 
slutligen får alla respondenter samma frågor vilket medför att det är lättare att jämföra svaren. 
106 Nackdelarna med en enkät är att vid oklarheter kan inte respondenten få hjälp, möjlighet 
till att ställa uppföljningsfrågor eller sonderingsfrågor finns inte, man kan inte ha för många 
frågor i en enkät, alla frågor passar inte i en enkät och slutligen en av de största nackdelarna 
med en enkät är det eventuella bortfallet som kan uppstå.107  
 
Vi har valt att använda oss av elektronisk enkät via Internet där respondenten endast behöver 
”klicka i” sina svar. Detta på grund av det ökade tillgången och användningen av Internet. 
Dessutom innebär en postenkät en större kostnad och även mer nerlagt arbete. Vi tror även att 
det kan minska bortfallet, för vi vet av egen erfarenhet att en enkät via Internet är lättare och 

                                                 
102 Molin, J., Utredningsmetodik, (1984), Göteborg: Essetle stadium, s. 63 
103 Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska Forskningsmetoder. ( 2005) Liber Ekonomi Malmö, s.145 
104 Ejvegård, R., , Vetenskaplig metod, (2003), Studentlitteratur, Lund, s. 54 
105 Bryman; A.,  Samhällsvetenskapliga metoder, (2004), Liber, s. 146f 
106 Ejvegård, R., Vetenskaplig metod, (2003), Studentlitteratur, Lund, s. 52 
107 Ibid. s 147f 
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går snabbare att besvara än en postenkät. Fördelar med en Internetenkät är att det går snabbt 
och att dataregistrering sker direkt vid insändandet av enkäten. Nackdelar kan vara att det kan 
uppstå problem med e-postadresser, ökat bortfall på grund av tekniska problem eller ovana, 
risk för den personliga integriteten.108  
 

4.4.1 Urval 
 
Vår målgrupp är företag på Stockholmsbörsens som använder sig av förmånsbestämda 
pensionsplaner. Anledningen till vårt urval av respondenter är att standarden främst gäller för 
börsnoterade företag. För att ta reda på vilka som använder dessa pensionsplaner började vi 
med att analysera deras årsredovisningar, framförallt deras noter. Det resulterade i 70 företag. 
Nästa steg blev att besöka respektive företags hemsida för att finna en lämplig kontaktperson. 
I de fall det inte fanns någon kontaktperson ringde vi till ett informationsnummer. I många 
fall fanns inte detta utan vi fick kontakta företagen genom deras informationsmail, för att få 
ett namnförslag. När vi kontaktade dem berättade vi om vårt syfte med enkäten och frågade 
om de var villiga att ställa upp. Detta gjorde vi för att minska ett eventuellt bortfall. Allt 
eftersom svaren kom tillbaka till oss, skickade vi ut enkäten till rätt person. Kriterierna som vi 
satte upp på respondenterna var att personen som skulle besvara enkäten skulle vara insatt i 
ämnet och arbeta med det aktivt i sitt yrke. 
 

4.4.2 Utformning av enkätfrågor 
 
För att kunna få svar på sin frågeställning bör man vara mycket noggrann med utformningen 
av frågeformuläret. Varje fråga måste vara genomtänkt varför den är med och även om man 
tror att respondenterna kan och vill besvara frågorna. Vi har utformat vår enkät med ett 
inledande introduktionsbrev, för att minska risken för bortfall, där syftet med uppsatsen 
framgår. Vi har även garanterat att frågorna behandlas konfidentiellt. Detta tror vi kan bidra 
till en högre svarsfrekvens. Det är viktigt att frågorna inte är ledande. Detta gäller speciellt när 
man mäter attityder och värderingar. När det gäller frågor som behandlar åsikter och 
värderingar kan det vara relevant att ha med ett svarsalternativ för de respondenter som är 
osäkra. Exempel på detta kan vara vet ej eller ingen åsikt. Att ta med ett sådant alternativ gör 
att man kan minska bortfallet 109 Eftersom en del av våra frågor innehåller uppfattningar, har 
vi försökt att inte vara ledande i dessa frågor. Även i de andra frågorna har vi försökt att inte 
vara ledande för att våra eventuella förutfattade meningar inte ska styra respondenternas svar. 
Vi har också valt att ta med ett svarsalternativ som är ”vet ej” på vissa frågor. Vi har valt fasta 
svarsalternativ på majoriteten av våra frågor för att de är lättare att behandla för oss författare 
och dessutom tror vi att bortfallet kan bli mindre. Några fördelar med fasta svarsalternativ är 
att det oftast är både lättare att besvara för respondenten och sedan lättare att analysera för de 
som utför undersökningen110. På några frågor har vi följt upp med en öppen fråga för att 
komplettera svaret på den föregående frågan. Vi har olika antal svarsalternativen beroende på 
frågans karaktär. En tumregel är att ha högst ha fem till sju svarsalternativ111. Enkäten inleds 
med de övergripande frågorna först för att sedan komma till de mer detaljerade frågorna. 
Detta kan närmast liknas vid en trattform112. Frågornas följd är också indelat utifrån modellen 
vi har i slutet av vår teori. (bilaga2) 
 

                                                 
108 Dahmström K., Från datainsamling till rapport, (2000), Studentlitteratur, Lund,  s.65f 
109 Dahmström K., Från datainsamling till rapport, (2000), Studentlitteratur, Lund, s 97f 
110 Wärneryd B. m.fl., Att fråga , (1993),  SCB-Tryck, Örebro,.s. 87 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
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4.4.3 Bortfall 
 
Det finns två typer av bortfall; enkätbortfall och internt bortfall. Det förstnämnda betyder att 
enkäten aldrig återkommer och den andra typen innebär att en eller flera frågor inte har 
besvarats. Om enkätbortfallet är acceptabelt behöver det inte betyda att det interna bortfallet 
är godkänt. Skulle det vara så kan man bli tvungen att eliminera de frågor som inte har så hög 
svarsfrekvens. De kan med andra ord inte användas i undersökningen eftersom de inte kan 
bearbetas statistiskt.113   
 
Eftersom risken för bortfall ökar vid användandet av enkäter kan man använda sig av ett antal 
olika åtgärder för att försöka minska bortfallet. En åtgärd för att minska bortfallet är att 
utforma ett introduktionsbrev114, vilket vi även gjort. Ett annat tips är att skicka ut 
påminnelser115. Vi skickade därför efter en viss tid ut påminnelser till de personer som ännu 
inte besvarat enkät. Vid utformandet av enkäter kan man också tänka på att inte ha för många 
frågor samt att de flesta frågorna inte bör vara av öppen karaktär, det vill säga att det inte 
finns några fasta svarsalternativ utan respondenten skriver själv sitt svar med fria ord. 
Anledningen till att man inte bör ha så många öppna frågor är för att dessa kan vara svåra att 
jämföra och att respondenterna ofta drar sig för att svara på dem. 116 I vår enkät har vi ganska 
få frågor och de frågor som är öppna kräver ganska liten ansträngning av respondenten. 
Visserligen svarade en del personer inte på de öppna frågorna, men detta bortfall var dock 
väldigt litet. 

 
Av de 70 företag vi skickade ut enkäten till, besvarade 44 stycken vår enkät. Detta ger en 
svarsfrekvens på 62,85 %.  
 
Mellan 60 och 70 % anses svarsfrekvensen vara acceptabel117.  
Vi hade gärna sett en större svarsfrekvens, eftersom vi la ner mycket tid på att hitta rätt 
personer på respektive företag. När vi fick svar från företagen där de skrev att de gärna 
svarade på enkäten, hade vi hoppats på att de skulle hålla sitt ord. Trots två påminnelser ökade 
inte svarsfrekvensen markant. Vi anser att vi inte kunde påverka det något mer än vi gjorde. 
Anledningen till att så få svarade tror vi beror till stor del av att respondenterna inte kände att 
de hade tillräcklig kunskap för att besvara frågorna. Det kan även bero på att personal på 
informationsavdelningen har vidarebefordrat den till fel person och där stannade enkäten. 
Eftersom vi inte har gjort någon pilotstudie kan frågornas natur ha påverkat bortfallet. En 
pilotstudie hjälper till att säkerställa att enkätfrågorna fungerar som författarna har tänkt 
sig118. Man kan tro att svarsfrekvensen är högre bland stora företag jämfört med mindre 
företag, eftersom de kanske till större del sköter arbetet med pensionsredovisningen själva. 
Detta har dock inte visats i vår enkätundersökning, där var svarsfrekvensen mellan stora och 
mindre företag relativt lika. Detta tror vi bidrar med mindre skevheter och olikheter i 
resultatet. Vi är trots detta nöjda med resultatet och anser att studien ändå kan anses vara 
tillförlitlig. När det gäller det interna bortfallet i vår enkät, var det speciellt en fråga som 
företagen inte besvarat. Detta bortfall var dock så litet, att vi ansåg att den frågan inte behövde 
elimineras.  
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4.5 Telefonintervjuer 
 
Om man vill få fram fakta från någon expert inom ett specifikt område, är intervjuer bäst 
lämpade119. Vi har valt att göra telefonintervjuer med revisorer. Detta för att få ett utlåtande 
av sakkunniga personer inom området. Anledningen att vi valde att göra telefonintervjuer är 
att få personer är väl insatta i ämnet och de flesta befinner sig i de större städerna Sverige. De 
flesta av dessa städer är belägna i södra Sverige vilket skulle resultera i dyra reskostnader för 
oss. Därför valde vi att utföra ett antal telefonintervjuer.  
 
Faktorer som talar för en telefonintervju jämfört med till exempel med en besöksintervju är: 
 

• De är betydligt billigare och tar mindre tid 
• Intervjuareffekten uteblir120 

 

4.5.1 Urval 
 
För att få information till den kvalitativa undersökningen har vi valt att göra ett icke-
sannolikhetsurval. Detta i form av bekvämlighetsurval. Denna urvalsmetod kännetecknas av 
att de enheter som väljs ut är lättillgängliga för forskaren121. Vi började med att kontakta 
revisionsbyråer i Umeå kommun eftersom vår första önskan var att kunna utföra 
besöksintervjuer. Detta gick tyvärr inte eftersom de vi kontaktade kände att de hade för lite 
kunskap om IAS 19. Detta resulterade i kontakter med företag som arbetar med dessa frågor i 
de större städerna Stockholm, Malmö och Göteborg. Där fick vi kontakt med två personer 
som arbetade som aktuarie och var villiga att ställa upp på en telefonintervju. Vi har även 
försökt öka tillförlitligheten i studien, genom att sätta upp vissa kriterier för personerna som 
intervjuas.  Kriterierna som vi satte upp var att personen som skulle besvara enkäten skulle 
vara insatt i ämnet och arbeta med det aktivt i sitt yrke. Detta gör vi för att minska risken för 
oriktiga och bristfälliga svar och även minska risken för feltolkningar 
  

4.5.2 Utformning av intervjuguide 
 
I vår intervju har vi använt oss av ett fast frågeformulär, men med möjlighet att ställa 
följdfrågor. Anledningen till att vi valt ett fast frågeformulär är att vi vill att alla intervjuer ska 
utföras på ett likartat sätt. Detta för att vi lättare ska kunna sammanställa resultatet och 
jämföra dem med varandra. Eftersom motivet med intervjuerna är att få en djupare förståelse 
vill vi även kunna ställa mer fria frågor för att få respondenten att utveckla sina svar. Vi 
kommer att dela upp intervjuguiden i olika områden där vi börjar med respondentens 
bakgrund för att sedan gå in på de problemområden vi behandlar i denna uppsats. (bilaga 1) 
 

4.5.3 Praktiskt genomförande av intervjuerna 
 
Under den första kontakten, har kort information om vilka vi är och uppsatsens syfte lämnats.  
 
Vi utförde varsin intervju var, men både fanns med under intervjun. Detta för att det inte 
skulle bli ”hoppigt” när vi frågade frågorna, och dessutom kunde då den andra person ägna 

                                                 
119 Ejvegård, R., Vetenskaplig metod, (2003), Studentlitteratur, Lund, s. 54 
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sig åt att fundera ut bra följdfrågor. Självklart kan det påverka vem som ställer frågorna, men 
eftersom vi har ungefär samma bakgrund och förförståelse tror vi inte att det kan ha påverkat 
så mycket. Frågorna känns dessutom inte av den karaktären att sättet de ställs på, kommer att 
påverka svaret. Under telefonintervjuerna har en bandspelare används. Detta för att vi vill få 
med hur respondenterna uttrycker sina svar. Men även för att det är väldigt svårt för oss att 
hinna med och anteckna allting som sägs. En bandspelare kan påverka respondenten vid 
dennes svar. Det kan få dem medvetna över tanken att deras svar kommer att 
dokumenteras.122 Våra respondenter hade dock inget problem med att vi spelade in 
intervjuerna. 
 
Vi uppfattade våra respondenter som väldigt öppna och villiga att svara på frågorna. Vi fick 
en känsla av att de var väldigt kunniga inom området. De ville gärna utveckla sina svar, detta 
tror vi beror på att de ville vara säkra på att rätt budskap kom fram. Intervjuerna tog ca 35 
minuter var, vilket kan anses vara kort. Vi tycker dock att vi fick ut mycket bra information 
från våra intervjuer och fick svar på de frågor vi hade. 
 
Efter intervjuerna skrev vi ner svaren med hjälp av intervjuguiden och bandspelaren. Detta 
var en tidsödande process. En fördel med transkribering är att man behåller de uttryck och val 
av ord som respondenterna hade123. Det underlättar dessutom att genomföra analysen på ett 
noggrant sätt124. Access handlar om att få tillträde till information125För att få access till 
relevant information från våra intervjurespondenter har vi valt att dessa skall vara anonyma. 
Dessutom önskade en av våra respondenter detta. Vi anser inte att respondentens namn bidrar 
något till studiens resultat. Detta resulterade i att vi har valt att använda fingerade namn på 
båda respondenterna.  
 

4.6 Operationalisering  
 
Med operationalisering menas att man översätter teorin till något empiriskt mätbart som man 
sedan analyserar empiriskt.126 
 
Vår undersökning består av dels en enkät och dels av telefonintervjuer. Modellen vi visade i 
slutet av föregående kapitel, syftade till att enkelt redogöra för de olika stegen i arbetet med 
de aktuariella antagandena. Utifrån dessa steg har vi utformat frågorna till vår enkät och vår 
intervjuguide. Vi kommer att under detta avsnitt ge en förklaring till hur frågorna har 
framställts. Både frågorna i enkäten och intervjuguiden är strukturerade men med möjlighet 
till vidare utveckling. Enkäten och intervjuguiden är uppbyggd av frågor som kompletterar 
varandra och på så sätt ska hjälpa oss besvara vårt syfte. Enkäten respektive intervjuguiden 
kommer nedan att beskrivas var för sig uppdelat i olika teman. 
 
Aktuariens roll 
 
Utvecklingen av redovisningsreglerna har gjort att aktuariens roll har ökat127. Framförallt 
företag med förmånsbestämda pensionsplaner har rekommenderats att ta hjälp av aktuarier.128 
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127 Fogarty, Timothy J, Grant J., Impact of the Actuarial Profession on Financial Reporting, (1995), Accounting 
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Vi ville på grund av detta belysa hur samarbetet mellan företagen och aktuarierna fungerade 
och i vilken utsträckning aktuarierna var delaktiga i framtagandet av de aktuariella 
antagandena. 
 
Enkät:  
 
Under detta tema hade vi följande frågor: 

• Utformar ni de aktuariella antagandena själva eller utformas de av någon extern 

part? 
• Hur bekant är du med reglerna för förmånsbestämda pensionsplaner? 

 

Den första frågan syftade till att se hur många företag som utformade antagandena själva och 
hur många som tog hjälp av någon extern part (aktuarie). Vi ville se hur många av företagen 
som följde rekommendationen att köpa aktuariella tjänster. Den andra frågan bekräftade för 
oss att rätt person svarade på enkäten och att svaren på efterföljande frågor därmed skulle 
anses vara tillförlitliga. Den kunde dessutom ge oss en inblick i om det var den bristande 
kunskapen som var anledningen till att de tog hjälp av en extern part. 
 
Intervjuguiden: 
  

• Uppskattar ni själva de aktuariella antagandena eller gör ni dem tillsammans med 

företaget eller granskar ni dem endast? 
• Uppfattar ni det som att efterfrågan på era tjänster har förändrats, efter införandet av 

IAS 19? 

 

 
Denna fråga kompletterar den liknande frågan i enkäten. Vi ville veta i vilken utsträckning de 
var involverade i arbetet och vad deras huvudsakliga roll i arbetet var. Vi ville också veta om 
efterfrågan på deras tjänster hade ökat. 
 
Aktuariella antaganden 
 
De aktuariella antagandena spelar en kritisk roll i beräkningen av pensionsskulden129. Endast 
små förändringar i antagandena kan ha stor effekt på pensionsskulden130.  
 
Detta tema är ganska brett och behandlar allt ifrån det antagande som är svårast och enklast 
att uppskatta till vilket antagande som har mest effekt på pensionsskulden. 
 
Enkät: 
 

• Om ni utformar antagandena själva hur uppfattar ni uppskattningen av antagandena? 
• Vilka aktuariella antaganden använder ni er av? 
• Vilka aktuariella antaganden tycker du är svårast att uppskatta? 

• Vilka aktuariella antaganden tycker du är enklast att uppskatta? 
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• Vilken eller vilka av dessa antaganden anser du har mest effekt på pensionsskulden i 

ert företag? 
 

De ovan uppradade frågorna ger oss en bred uppfattning om hur företagen uppfattar 
uppskattningen. Vi tycker det är intressant att se vilka antaganden som anses vara svårare 
respektive enklare att uppskatta. Eftersom de aktuariella antagandena spelar en så viktig roll 
vid beräkningen av pensionsskulden, vill vi även ha deras uppfattning om vilket antagande 
som på grund av eventuella fluktuationer påverkar pensionsskulden mest. 
 
Intervjuguide: 
 

• Vilket av antagandena anser du vara mest komplext att ta fram? 
• Vilka problem uppkommer vid uppskattningen? 
• Hur uppskattar ni de aktuariella antagandena diskonteringsränta, lönenivåer och 

förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna? 
• Upplever du att företagen tittar på varandra vid fastställande av antagandena? 

 

Den första frågan syftar till att se om aktuarierna har samma uppfattning vilken antagande 
som är svårast att uppskatta. Nästa fråga är en fråga som mer specifikt behandlar vilka 
eventuella problem som kan tänkas uppkomma. Vi valde också för en djupare förståelse, att ta 
reda på hur tre av antagandena uppskattades. Eftersom antagandena ska vara specifika för 
varje enskild pensionsplan, frågade vi även om företagen tar efter andra företags antaganden. 
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Redovisning av aktuariella vinster och förluster 
 
Företag bör regelbundet göra omprövningar av de aktuariella antagandena131. Detta eftersom 
antaganden är bedömningar som förändras över tid, och omprövningar gör att 
pensionsskulden redovisas på ett rättvisande sätt132. De aktuariella vinsterna och förlusterna 
som uppstår på grund av förändringar i antagandena, redovisas antingen enligt 
korriodorregeln eller direkt över eget kapitel133. 
 
Detta tema behandlar hur ofta omprövning av de aktuariella antagandena sker och vilken 
metod som är vanligast för att redovisa aktuariella vinster och förluster. 
 
Enkät: 
 

• Vilken metod använder ni vid redovisningen av aktuariella vinster och förluster? 
• Anser du att metoden ni använder er av ger en tillförlitlig bild av pensionsskulden? 
• Anser du att omprövning av de aktuariella antaganden är något som sker ofta? Hur 

ofta? 
 

Som vi tidigare nämnt ville vi ha redo på hur ofta företagen gjorde omprövningar av de 
aktuariella antagandena och vilken redovisningsmetod de valt. Utöver detta ville vi också få 
veta om de tyckte den valda metoden var tillförlitlig eller inte.  
 
Intervjuguide: 
 

• Vilken metod är mest förekommande bland era kunder, korridorregeln eller direkt mot 

eget kapital? Varför är den metoden mer använd? 
• Anser du att någon av metoderna är mer tillförlitlig? I så fall varför? 

• Hur ofta anser du att omprövning av de aktuariella antagandena bör ske? 

 

Vi ville se om någon metod var mer använd bland kunderna. Eftersom aktuarierna är experter 
inom området , frågade vi även om de olika metodernas tillförlitlighet. 
 
Den nya standarden jämfört med tidigare praxis och norm 
 
De nya redovisningreglerna innebar många nya förändringar134. Därför ville vi även se hur 
respondenterna bedömde den nya standarden jämfört med tidigare praxis. 
 

Enkät: 
 

• Hur bedömer du denna nya standard med tidigare praxis och norm? 
• Har den nya standarden medfört några nackdelar/fördelar? I så fall vilka? 
• Övriga synpunkter på den nya standarden? 

 

 

                                                 
131 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
194 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Ibid. s. 183f 
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Ett antal olika frågor användes för att få enkätrespondenternas uppskattning om den nya 
standarden. 

 
Intervjuguide: 
 

• Hur bedömer du denna nya standard med tidigare praxis och norm? 
 

Aktuarierna är experter med stora kunskaper inom området, och vi tyckte det var därför det 
var intressant att se hur de uppfattade den nya standarden. Vi ville även se om deras 
uppfattning skiljde sig från företagens uppfattning. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

. 
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 5. Empiri  
 

 

I detta kapital av uppsatsen kommer vi att redogöra för de resultat som framkommit under 

enkäten och intervjuerna. Upplägget är att enkätens resultat behandlas först för att sedan 

avslutas med resultatet från intervjuerna.  

 
 

5.1 Aktuariens roll 
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Fig. 4 Utformar ni de aktuariella antagandena själva? 

 
64 procent av respondenterna utformar själva de aktuariella antagandena. 27 procent tar hjälp 
av någon extern part som utformar antagandena. De respondenter som har svarat vet ej 
utformar antagandena tillsammans med en aktuarie. Detta svar fick vi genom en öppen 
följdfråga. 
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Fig. 5 Hur bekant är du med de nya reglerna för förmånsbestämda pensionsplaner? 

 

Som tabellen visar ovan är majoriteten av respondenterna, cirka 46 procent, väl bekanta med 
reglerna för förmånsbestämda pensionsplaner. Cirka 36 procent av respondenterna är mycket 
väl bekant med reglerna och resterande är bekant. Detta visar på att de anses sig ha en mycket 
hög grad av kunskap inom ämnet, vilket styrker deras trovärdighet i följande frågor i studien. 
Detta tyder på att vi har hittat rätt personer som besvarar enkäten.  
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5.2 Aktuariella antaganden 
 

Om ni utformar antagandena själva hur uppfattar ni 
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Fig.6 Om ni utformar antagandena själva hur uppfattar ni uppskattningen av antagandena? 

 
Som bilden visar anser 10 procent av respondenterna att det är mycket svårt att uppskatta 
antagandena. 45 procent anser att det är svårt medan resterande 45 procent tycker att det 
varken är svårt eller enkelt. Ingen av respondenterna tyckte att uppskattningen var enkel eller 
mycket enkel. 
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Fig.7 Vilka aktuariella antaganden använder ni er av? 

 
Denna modell är en översikt över vilka antaganden som är de mest använda. 
Diskonteringsräntan, livslängd/dödlighet, framtida löne- och sjukersättningsnivåer samt 
inflationstakt användes av alla företag i studien. De flesta företag använde sig också av 
förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, personalomsättning och förväntad återstående 
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tjänsteperiod. Mindre använd var sjukvårdsersättning. De som har svarat andra har använt sig 
av; löneökningar, tekniska aktuariella antaganden och ökning av inkomstbasbelopp.  
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Fig. 8 Vilka aktuariella antanganden tycker du är svårast att uppskatta? 

 
 
Att uppskatta personalomsättningen ansåg 54,5 procent var svårast. Därefter kommer 
diskonteringsräntan, livslängd/dödlighet och förväntad avkastning på förvaltningstillgångar. 
Ingen av respondenterna ansåg att sjukvårdsersättningen var något problem att uppskatta, men 
det var å andra sidan inte så använd bland företagen. 
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Vilka aktuariella antaganden tycker du är enklast att 

uppskatta?
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Fig. 9 Vilka aktuariella antaganden tycker du är enklast att uppskatta? 

 
Diskonteringsräntan, livslängd/dödlighet samt inflationstakten ansågs av företagen vara 
enklast att uppskatta. Som en följd av föregående fråga var det endast 18 procent av 
respondenterna som ansåg att personalomsättning var enkel att uppskatta. 
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Fig. 10 Vilken eller vilka av dessa antaganden anser du har mest effekt på pensionsskulden i ert företag? 

 
Hela 72,7 procent tyckte att diskonteringsräntan hade störst effekt på pensionsskulden.  
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5.3 Redovisning av aktuariella vinster och förluster 
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Fig. 11 Vilken metod använder ni vid redovisning av aktuariella vinster och förluster? 

  
Mycket stor andel av företagen använder sig av korridorregeln, endast 18 procent använde sig 
av den alternativa metoden.  
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Fig. 12 Anser du att metoden ni använder er av ger en tillförlitlig bild på pensionsskulden? 

 
 

73 procent ansåg att deras metod var tillförlitlig. 18 procent hade ingen åsikt eller visste inte 
om metoden gav en tillförlitlig bild av pensionsskulden.  
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Anser du att omprövningen av de aktuariella  antagandena är 

något som sker ofta?
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Fig. 13 Anser du at omprövning av de aktuariella antagandena är något som sker ofta? 

  
54,5 procent ansåg att de inte omprövade antagandena ofta. De kan dock vara svårt att 
bedöma detta, eftersom ordet ofta har olika betydelser för olika personer. De personer som 
angett intervaller mellan omprövningar har angett antingen kvartalsvis eller årligen. 68,5 
procent omprövar antagandena årligen. 
 
 

 
 
5.4 Den nya standarden jämfört med tidigare praxis och norm 

 

Hur bedömmer du denna tidigare standard med tidigare norm 

och praxis?

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Mycket svårare Svårare Varken svårare

eller enklare

Enklare Mycket enklare

%

 
Fig. 14 Hur bedömmer du den nya standraden med tidigare praxis och norm? 

 
82 procent av företagen ansåg att den nya standarden var svårare än tidigare praxis och norm. 
Resterande 18 procent ansåg att det var mycket svårare. 
 
Nedan har vi punktat upp de mest förekommande kommentarerna kring fördelar och 
nackdelar. 
 
Fördelar: 

 
• Det nya regelverket ger en mer rättvisande bild av pensionsskulden 
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• Mer enhetlig värdering 
• Standarden har bidragit till en tydligare effekt av förmånsplanen och det leder till 

ifrågasättande av dessa planer. Den skapar även en tryck på de avgiftsbestämda 
pensionsplanerna. 

• De mer detaljerade upplysningskraven innebär mer lättillgänglig information i de 
finansiella rapporterna. 

 
Nackdelar: 

 
• Redovisningen är mer komplex än tidigare  
• Det är dyrt att göra beräkningar för varje pensionsplan och resultatet motsvarar inte all 

den tid vi lägger ner. Vi måste dessutom fortfarande göra olika beräkningar utifrån de 
lokala normerna. Detta betyder att det blir ett dubbelarbete för vissa länder 

• Långt större arbetsinsats krävs 
• Ökade konsultkostnader. 
• Övergången var mycket tidskrävande 
• Krävande upplysningskrav 
 

 

5.5 Telefonintervjuer 
 
I följande avsnitt redogörs de två telefonintervjuer som genomförts med två aktuarier.  
 
Den första intervjupersonen som vi pratade med var Kalle. Han arbetar på en stor 
revisionsbyrå i södra Sverige. Där jobbar han som aktuariekonsult och hans främsta uppgifter 
var att utföra pensionsvärderingar till olika företag där han värderar deras tjänstepensioner 
enligt olika regelverk som US GAAP, IFRS och lokala regelverk. Han arbetar även med 
förvärv av bolag världen över. Generellt arbetar han mest med pensioner och hur de tillämpas 
i olika länder och vilka regler och lagar som gäller. Han jobbar även mot försäkringsbolag.  
 
Den andra intervjupersonen som vi pratade med var Anders. Han arbetar som aktuarie på ett 
företag som ligger i södra Sverige. Företaget tillhandahåller tjänster som 
försäkringsmatematik, pensionsvärderingar och frågor inom skiljedom. Han har jobbat på 
företaget i 5 år. Hans huvudsakliga uppgifter är pensionsskuldvärdering åt mindre och 
medelstora företag.   
 

5.6 Aktuariens roll  
 
På frågan om aktuarierna uppfattade någon förändring i efterfrågan på deras tjänster i och 
med införandet av IAS 19 svarar Kalle att företagen absolut är mer beroende av en extern 
part. Vidare säger han att det inte är något krav utan en rekommendation. Införandet av de 
nya reglerna inom redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner har medfört mer jobb 
för aktuarier och Kalle säger att detta gäller framför allt aktuariekonsulter som inte jobbar på 
någon bank eller försäkringsföretag. Anders svar överensstämmer med detta. Han säger att de 
nya reglerna har medfört ett tätt samarbete mellan aktuarie och företag. Kalle säger även att 
övergången till de nya reglerna medförde stora kostnader för konsulthjälp, där företagen 
behövde hjälp med redovisningen eftersom alla begrepp var nya. Detta såg han som en fördel 
för sin egen del, eftersom aktuarien blev mer eftertraktad. Anders anser dock att denna trend 
kommer att avta med tiden. Företagen börjar bli allt bättre på att uppskatta sina antaganden 
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och blir mer och mer insatta i det nya regelverket. Detta kan resultera i ett mindre behov av 
aktuariens hjälp inom just detta område. 
 
Kalle fortsätter med att säga om företaget är en del av en större koncern får de direktiv från 
koncernens ledning om vilka antaganden de ska använda sig av. Då har aktuarien en mer 
granskade roll. Däremot om företaget är lite mindre är behovet av en aktuaries hjälp större. 
Anders är väldigt noggrann med att belysa att det är företagen själva som ansvarar för de 
antaganden som de använder sig av, men att hans roll blir att ge dem feedback och förslag på 
ändringar. På Kalles arbetsplats använder de sig av så kallade aktuariella rapporter. Det är en 
rapport där aktuarien redogör för de antaganden som ligger till grund för beräkningarna, men 
där han har möjlighet att ge hans egna åsikter om antagandena. Både Anders och Kalle hjälper 
till med att plocka fram och hitta underlag för uppskattningen av de olika antagandena. Båda 
respondenterna är rörande överens om att företagen behöver mer hjälp med framtagandet av 
diskonteringsräntan och inflationstakt eftersom företagen anser att de är svårare att förstå hur 
man ska gå tillväga. 
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5.7 Aktuariella antaganden 
 
Som vi nämnt tidigare har forskning som gjorts tidigare gett antydningar om vilka antaganden 
som är viktigast. Dessa är diskonteringsräntan, löneutveckling och förväntad avkastning på 
förvaltningstillgångar.135 Därför har vi valt att fråga våra respondenter om uppskattningen av 
dessa. 
 
När det gäller uppskattningen av diskonteringsräntan, säger Anders att den bör vara mer eller 
mindre samma för alla företag, givet att de värderar vid samma tidpunkt. Det kan dock skilja 
sig åt mellan företagen beroende på hur långa åtagande de har. Exempelvis kan inte samma 
diskonteringsränta användas för en förpliktelse som ska betalas ut om 10 år respektive en 
förpliktelse som betalas ut om 40 år. Kalle säger att företagen är olika i sitt agerande, en del är 
mer aggressiva medan andra är mer konservativa. Man utgår vid uppskattanden från 
statsobligationsmarknaden. 
 
Uppskattandet av löneutvecklingen är mer en egen uppfattning beroende på vilken bransch 
man befinner sig i, berättar Kalle. Han brukar t.ex. prata med HR-avdelningen på företagen, 
som kan ha en uppfattning om hur det sett ut historiskt. Han säger dock att man egentligen 
inte ska titta bakåt, utan att man ska kolla på framtiden. Om detta kan t.ex. bolagets ledning ha 
bättre information. Anders säger att de får ha en diskussion med kunden om detta antagande. 
Skulle t.ex. löneutvecklingen ligga under inflationen kan riktigheten i antagandet ifrågasättas. 
Normalt sett ligger löneutvecklingen mellan 2.5 – 4 % men det beror också lite på vilka man 
kollar på. Kollar man t.ex. på ledningen så ligger den högre, kanske närmare 5-10 %. 
 
Kalle säger att den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna beror lite på. Oftast i 
Sverige finns det en stiftelse som är kopplade till företagen vad gäller det här. Man får då 
kolla på portföljsammansättningen, till hur stor del består portföljen av aktier, räntebärande 
papper och fastigheter.  Anders berättar att även han kollar på hur portföljsammansättningen 
ser ut och diskuterar sedan med den ansvariga för portföljen. Detta är ett väldigt kort 
antagande. Det är ointressant hur det ser ut om 20 år, utan det är det aktuella året som är 
intressant.    
 
Generellt sett tycker inte Kalle att det uppkommer några större problem vid uppskattandet av 
antagandena. Han tycker att hans kunder blir allt bättre på detta och ser det inte som något 
större problem.  Anders håller med om detta men är lite fundersam över att det då och då 
dyker upp olika källor som underlag för uppskattandet. T.ex. så säger IFRS att 
diskonteringsräntan ska uppskattas utifrån statsobligationsmarknaden medan en del företag 
har börjat använda sig av swapräntor. Det råder dock oklarheter huruvida man får göra det 
eller inte. Det beror lite på vilka länder man är verksam inom. 
 
På frågan om vilket antagande som är mest komplext svarar Kalle att det nog är 
diskonteringsräntan. Han påpekar dock att det inte borde vara det. Egentligen är det bara en 
avläsningsfråga på balansdagen. En del företag hävdar dock att de kan använda sig av till 
exempel swapräntor, vilket gör att det fortfarande ligger komplexitet i antagandet. Det 
antagande som var enklast att uppskatta enligt Kalle var dödlighet eftersom de flesta företag 
utgår från färdiga dödlighetstabeller som finansinspektionen ger ut. Anders däremot uppfattar 

                                                 
135 Godwin, N. , An examination of pension Actuarial Assumptions over the decade following the issiance of FAS 

87,  (1999), Journal of pension planning and compliancevol 25 issue 1, s.62 
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antagandet om personalomsättning som det mest komplexa. Hans kunder tycker att det är 
svårt att säga något om framtiden. Anders önskar därför att det fanns mer diskussion om detta. 
 
När vi ställde frågan om företagen tittade på varandra vid uppskattandet av antagandena, 
svarade Kalle direkt att det var något som förekom bland hans kunder. Anders däremot var 
mer tveksam men konstaterade till slut att det förekommer vid vissa antaganden, men han tror 
att det först och främst beror på aktuarierna och revisorerna som arbetar med företagen och 
inte företagen själva. Med det menar han att informationen som aktuarier och revisorer tar 
fram är oftast något som de flesta inom området använder sig av. Kalle påpekar inte detta som 
något problem, medan Anders ser risken med att det kan bli fel. Om ett företag gör fel, kan 
det bli en kedjeeffekt. Kalle säger att han hellre ser de icke företagsspecifika antagandena bli 
standardiserade än att det ska finnas stora skillnader mellan företagen. Både respondenterna 
påpekar att vid uppskattandet av löneutveckling och personalomsättning, som är väldigt 
specifika för företagen, ska företagen vara försiktiga med att titta på andra.  
 
 

5.8 Redovisning av aktuariella vinster och förluster 
 
Kalle berättar att fortfarande är korriodorregeln den metod som används mest. Detta tror han 
till stor del beror på historiken. När standarden infördes fanns bara korriodorregeln som 
alternativ. Han tror det även kan bero på att metoden inte påverkar balansräkningen, det blir 
inte samma fluktuationer som om man skulle redovisa direkt mot eget kapital. Kalle förstår 
därför varför många företag idag använder korridorregeln. Många bolag som ligger med stora 
aktuariella förluster kan ha en lägre pensionsskuld med korriodorregeln. Om de däremot 
skulle övergå till att redovisa direkt över eget kapital, måste de lösgöra detta och det kan leda 
till en högra pensionskostnad. Anders påpekar att de större koncernerna och de med utländsk 
ägare, börjar använda sig av den alternativa metoden, direkt mot eget kapital. 
 
På följdfrågan på vilken metod som var mer tillförlitlig svarade Kalle att det beror på vilket 
perspektiv man kollar på. För t.ex. en investerare är metoden direkt mot eget kapital mer 
tillförlitlig. Detta eftersom den talar om hur läget med pensionsskulden egentligen ser ut. Rent 
allmänt tycker Kalle att direkt mot eget kapital ger en mer transparant redovisning. 
Korriodorregeln bygger mer på historik. Anders säger att både metoderna är tillförlitliga, men 
att metoden direkt mot eget kapital nog ger en bättre bild av pensionsskulden. I det stora hela 
tycker han att den metoden nog är den bästa. Han tror att fler företag i framtiden kommer att 
övergå från korriodorregeln till direkt mot eget kapital. Men han påpekar att korridorregeln 
ger en stabilare resultatpåverkan. 
 
Vid omprövning av de aktuariella antagandena anser Kalle att det bör göras varje gång en 
värdering görs. Detta betyder att företagen bör göra en omprövning minst en gång om året, 
men Kalles personliga önskan var att det skulle ske kvartalsvis. Detta skulle öka 
tillförlitligheten på pensionsskulden. Anders brukar rekommendera sina kunder att göra en 
omprövning minst en gång om året. En del antaganden tycker han dock behöver omprövas 
oftare som t.ex. diskonteringsräntan som är väldigt beroende av marknadens fluktuationer.  
 

5.9 Den nya standarden jämfört med tidigare praxis och norm 
 
Kalle anser att de internationella reglerna är bättre redovisningsmässigt. Han tycker att de 
lokala reglerna inte säger något om pensionsåtagandet. De gamla pensionsplanerna hade en 
fast diskonteringsränta och följde därmed inte hur marknaden såg ut. Han säger också att de 



 43 

endast tog hänsyn till intjänade belopp. Han uttrycker det som att det skapar en bild om hur 
det ser ut just nu om alla anställda slutar imorgon. Han jämför det med de nya reglerna, där de 
tar med den framtida intjäningen och förutsätter att de anställda även är anställda i framtiden. 
Anders tycker att IFRS ger en mer rättvisande bild och underlättar hans jobb genom att 
reglerna är internationella. Han behöver därför inte sätta sig in i olika länders lokala 
redovisningsregler. Han tycker även att syftet att skapa mer jämförbarhet har blivit uppfyllt i 
och med de nya reglerna.  
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6. Analys 
 

 

Detta kapitel innehåller en analys dels av den teoretiska referensramen och dels av det 

empiriska materialet som vi samlat in. Syftet med detta kapitel är att hitta samband och 

skillnader mellan teori och undersökningsresultat. Vi kommer även att jämföra resultatet från 

enkäten med resultatet från intervjuerna. Diskussionerna kommer sedan att utmynna i 

slutsatser som besvarar vårt syfte med uppsatsen. 

 
 

6.1 Aktuariens roll 
 
Aktuarierna och revisorerna spelar en allt större roll vid uppskattningen av de aktuariella 
antagandena136. Kalle och Anders anser att deras roll som aktuarie har blivit allt viktigare i 
och med införandet av IAS 19. Detta kan troligtvis förklaras med att IAS 19 innehåller många 
bedömningar och valmöjlighet som företagen vill ha hjälp med och därmed har behovet av 
aktuariella tjänster ökat. Detta behöver dock inte betyda att företagen gått ifrån att uppskatta 
antagandena själva, och resultatet från enkäten visar att en stor del av företagen uppskattar 
antagandena själva. En anledning till att företagen väljer att uppskatta antagandena själva tror 
vi kan vara att det utgör en stor kostnad att ta hjälp av en extern part eller så anser de att de 
har tillräckligt med kunskap för att klara uppgiften själva. Våra aktuarier trodde även att deras 
efterfrågan skulle minska i framtiden, i och med att företagen blir mer och mer insatta i 
ämnet. Enkäten visade också att de flesta ansågs sig vara väl insatta i standarden. Både 
Anders och Kalle är delaktig i processen med framtagandet av de aktuariella antagandena, 
även om omfattningen av det varierar beroende på företagens storlek. Att köpa aktuariella 
tjänster har rekommenderats till företag med förmånsbestämda pensionsplaner137. Detta 
bekräftar även Kalle när han säger att deras hjälp är att rekommendera även om det inte är 
obligatoriskt.  
 

6.2 Aktuariella antaganden 
 
Trots att de flesta respondenter ansåg sig ha god kunskap inom ämnet, samt att majoriteten 
uppskattade antagandena själva, visar resultatet av enkäten att en stor del av företagen anser 
att det är svårt med uppskattningen av antagandena. Vi får inte glömma att många även har 
svarat varken svårt eller enkelt. Ingen tyckte dock att uppskattningen var enkel. Innan den nya 
standarden infördes använde sig företagen av finansinspektionens färdiga antaganden medan 
företagen nu måste göra dessa uppskattningar själva138. Detta kan även vara en anledning till 
att företagen anser det vara svårt. Självklart kan ju bedömningar av svårighet bero på i vilken 
grad de använder sig av extern hjälp. Får man mycket hjälp av t.ex. en aktuarie som tar fram 
material, uppfattas det nog enklare än om man både tar fram material och uppskattar 
antagandet själv. Enligt vår enkät tyckte majoriteten att personalomsättningen var svårast att 
uppskatta. Därefter kom diskonteringsränta, livslängd/dödlighet och förväntad avkastning på 
förvaltningstillgångar. Enligt våra teorier anses det ofta vara mer komplext att uppskatta de 
demografiska antagandena, i och med att det inte finns någon marknad som kan ge 
indikationer. Även de finansiella antagandena saknar ibland en marknad, vilket gör att 

                                                 
136 Fogarty, Timothy J, Grant J.,  Impact of the Actuarial Profession on Financial Reporting, (1995), Accounting 
Horizons, September, Vol. 9, Issue 3, s 23-33 
137Janzon, C., Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29, ( 2003) Balans 4 s. 12-15  
138Janzon, C., Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29, ( 2003) Balans 4 s. 12-15 
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antagandena blir svåra att uppskatta. 139 Kalle ansåg att diskonteringsräntan var det antagande 
som var svårast att uppskatta, även om han påpekade att han inte såg några speciella problem 
med uppskattningen. Anders svar stämde överens med vår enkät, om att personalomsättningen 
är det antagande som skapar mest problem.  
 
På frågan vilket antagande som var enklast att uppskatta, ansåg de flesta av företagen att de 
var diskonteringsräntan, livslängd/dödlighet och inflationstakt. Som vi nämnt tidigare saknas 
det ibland uppgifter från marknaden för de finansiella antagandena. Därför blir det ibland t.ex. 
svårt att uppskatta nivån på den framtida inflationen.140  Därför är det förvånande att så många 
företag anser att antagandena inflation och diskonteringsräntan är enkla att uppskatta. Detta 
kan ju dels bero på om företagen använder extern hjälp, som vi diskuterade tidigare. Det kan 
även bero på att dessa antaganden egentligen bara är avläsningsfrågor som Kalle nämnde. Så 
länge man bara läser av diskonteringsräntan på balansdagen uppstår inga problem. En del 
företag valde dock att t.ex. använda swapräntor, vilket gjorde att uppskattandet 
komplicerades. Enkätsvaren stämmer inte överens med vad våra aktuarier anser. Kalle ansåg 
att diskonteringsräntan var den mest komplicerade. Han ansåg att livslängd/dödlighet var 
enklast att ta fram eftersom företagen använder sig av dödlighetstabeller, som 
finansinspektionen ger ut.  
 
Aktuarierna gav oss en kortare beskrivning om hur några av antagandena uppskattades. När 
det gäller t.ex. diskonteringsräntan säger Anders att den borde vara lika för alla men att vissa 
faktorer kan göra att den är olika för olika företag. Som Mills, R skrev, ska en 
diskonteringsränta beräknas för varje enskild pensionsplan. Alla pensionsplaner kan således 
inte ha samma ränta.141 Anders säger också, att löptiden på förpliktelsen kommer till viss del 
styra diskonteringsräntan som väljs. Kalle berättade även att förut använde man en fast 
diskonteringsränta medan man nu använder sig av statsobligationsmarknaden. När det gäller 
framtida lönenivåer säger Kalle att det är ett antagande som är väldigt företagsspecifikt. Detta 
bekräftas ju även i vår teoretiska referensram som anger att företagen måste ta hänsyn till hur 
just deras bransch arbetsmarknad ser ut142. 
 
Tidigare forskning har gett antydningar om att de tre viktigaste antagandena är 
diskonteringsräntan, löneutveckling samt förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna143. 
Dessa antaganden är också väl använda bland våra företag. 
 
Enligt enkäten anses diskonteringsräntan ha mest effekt på pensionsskulden. Detta styrks med 
hjälp av teorin som säger att diskonteringsräntan har stor effekt på pensionsskulden. Detta 
eftersom den med hjälp av bara små förändringar ger stort utslag på pensionsskulden.144 Ingen 
annat alternativ i vår studie konkurrerar ut diskonteringsräntan. Diskonteringsräntan anses 
även vara ett av de viktigaste antagandena, eftersom den både ska diskontera 

                                                 
139 Ezra, D.,Economic values: A pension pentateuch. (1988),Financial analyst journal, March/april, volum 44, 
issue 2. s 58-67 
140 Ibid. 
141 Mills, R.,  Defined benefit schemes- a guide to IAS 19 , (2006), Accountancy Irland, Jun, vol 138 issue 3, s. 
16-18 
142 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige, (2006), England, William Clowes Ltd s. 317f 
142 ibid s. 331 
143Godwin, N. , An examination of pension Actuarial Assumptions over the decade following the issiance of FAS 

87,  (1999), Journal of pension planning and compliancevol 25 issue 1, s.62 
144 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige, (2006), England, William Clowes Ltd s. 330 
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pensionsförpliktelsen till nuvärde och beräkna den räntekostnad pensionsförpliktelsen 
medför145. 
 
Både Anders och Kalle angav att deras kunder tittade på varandra för att få vägledning vid 
uppskattandet. Mills, R anser att antagandena ska vara framtagna för varje enskilt företag för 
att få en korrekt bild146. Att företagen kollar på varandra tyder inte på att antagandena är 
specifika för varje företag. Men som vi nämnt tidigare ansåg Kalle att det var fördelaktigt att 
företag tittar på varandra vid uppskattning av de icke-företagsspecifika antagandena men att 
man ska vara mer försiktig vid t.ex. personalomsättning och löneutveckling. Vi tycker 
självklart att antagandena ska vara specifika för varje företag och att företag tittar på varandra 
kan då ses som något negativt. Vi håller dock med Kalle, om att de icke företagsspecifika 
antagandena är okej att kolla på om man känner sig osäker. Detta eftersom dessa ofta är lika 
för alla företag. De företagsspecifika antagandena anser vi dock att företagen ska utforma 
själva och det tror vi också att de gör. Det är ju i deras intresse att få en rättvisande bild av 
pensionsskulden. Särskilt för små förtag som är känsliga för fluktuationer. 
 

6.3 Redovisning av aktuariella vinster och förluster 
 
IAS 19 anger att företagen kontinuerligt bör ompröva sina antaganden för att pensionsskulden 
ska redovisas på ett så tillförlitlig sätt som möjligt147. Våra respondenter prövar sina 
antaganden åtminstone årsvis, vilket tyder på att de ändå har en regelbunden uppföljning av 
sina antaganden. Vissa antaganden omprövades oftare, vilket vi tror kan bero på att en del 
antaganden är mer benägna att förändras över tid. Att ompröva sina antaganden regelbundet 
är en förutsättning för att företagen ska redovisa så små aktuariella vinster och förluster som 
möjligt. Detta leder i sin tur att fluktuationerna i redovisningen blir mindre.148 Anders och 
Kalle tyckte att antagandena åtminstone skulle prövas en gång om året. Kalle hade dock en 
åsikt om att de borde prövas kvartalsvis, för att ge en mer rättvisande bild. Anders ansåg att 
diskonteringsräntan var ett antagande som skulle prövas mer kontinuerligt, eftersom den var 
så känslig för fluktuationer på marknaden. Bara små förändringar i antagandena kan leda till 
stora effekter på pensionsskulden och pensionskostnaden 149. Just eftersom små förändringar 
kan ge stora effekter, anser även vi att omprövning bör ske kontinuerligt. Det är svårt för oss 
att göra en bedömning hur ofta det bör ske, eftersom vi inte arbetat med detta. Det kan ju 
dessutom bero på vilket antagande det gäller. Vissa antaganden förändras snabbare än andra. 
Detta är nog en fråga för företagen hur mycket tid och pengar de vill lägga ner på 
omprövning. Åtminstone en årlig omprövning borde vara nödvändig för att inte skapa stora 
aktuariella vinster och förluster och därmed stora fluktuationer. 
 
Korriodorregeln är den vanligaste förekommande redovisningsmetoden, främst på grund av 
den inte ger lika stora fluktuationer150. Detta visade även enkäten. Även aktuarierna angav att 
deras kunder övervägande använde sig av korridorregeln. Kalle förklarade detta med en 
historisk aspekt.  Korridorregeln var det enda alternativet vid början.  Det var endast de större 

                                                 
145Godwin, N. , An examination of pension Actuarial Assumptions over the decade following the issiance of FAS 

87,  (1999), Journal of pension planning and compliance, vol 25 issue 1,s.62 
146 Mills, R.,  Defined benefit schemes- a guide to IAS 19 , (2006), Accountancy Irland, Jun, vol 138 issue 3, s. 
16-18 
147 Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
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148 Ibid. 
149 Liebtag, B., Accounting for pensions – Adverse effects expected from the new FASB pension rules; greater 
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koncernerna och de företag med utländsk ägare som börjat gå över till att redovisa direkt mot 
eget kapital. Kalle nämner även att han förstår varför företagen använder sig av 
korriodorregeln. Särskilt för små företag kan stora fluktuationer ha påverkan. Den alternativa 
metoden, direkt mot eget kapital, skulle inte på allvar börja användas förrän 2006, vilket kan 
vara en av anledningarna till att korridorregeln är mer använd151. En annan motivering till att 
korridorregeln är den mest förekommande metoden, är att pensionskostnadens fluktuationer 
blir mindre152. Att byta redovisningsprincip kan innebära ett kostsamt merarbete . Standarden 
är ju dessutom komplex, man kanske därför inte gärna byter metod när man väl är insatt i den 
redan använda metoden. Metoden direkt mot eget kapital anses ofta ha fler fördelar i och med 
att korridoren inte alltid ger en rättvisande bild av pensionsskulden153. Vi ser kanske därför 
om några år, att fler företag väljer att byta till den alternativa metoden. Detta säger även 
Anders. Det var främst de större företagen som gått över till direkt över eget kapital. Till detta 
gavs förklaringen att dessa företag var mer tåliga, när det gällde att frigöra de uppbundna 
aktuariella vinsterna och förlusterna. Därför har vi svårt att se att de små företagen i framtiden 
kommer att övergå till direkt över eget kapital. Den alternativa metoden kanske ger mer 
tillförlitlig redovisning, men fluktuationerna i det egna kapitalet kan vara förödande för små 
företag. 
 
Nästan alla företag ansåg att deras metod var mer eller mindre tillförlitlig. Korriodorregeln 
anses inte alltid ge en rättvisande bild av pensionsskulden, på grund av att man inte redovisar 
alla aktuariella vinster och förluster som egentligen finns inom företaget. Dock gör man ju det 
antagandet av de aktuariella vinsterna och förlusterna tar ut varandra över tid.154 Detta skulle i 
så fall innebära att på lång sikt, ger även denna metod en korrekt bild av pensionsskulden.  
Kalle ansåg att ur en investerares perspektiv ger metoden direkt mot eget kapital en mer 
tillförlitlig bild av pensionsskulden. Han anser att den metoden ger en mer transparant 
redovisning. Kalle förstod dock varför företagen använde den andra metoden, eftersom den 
inte framkallar lika stora fluktuationer. Anders är även han av åsikten att den metoden direkt 
mot eget kapital är den bättre, i den mening att den är mer tillförlitlig. Fördelen med den 
alternativa metoden, direkt mot eget kapital, skulle bland annat vara mer relevant presentation 
i balansräkningen155. Båda metoderna är tillförlitliga på sitt sätt. Korriodorregeln ger nog en 
tillförlitlig bild på lång sikt, även om den just nu kanske inte redovisar pensionsskulden 
korrekt. Självklart ska man eftersträva att redovisningen är så tillförlitlig som möjligt, men det 
viktigaste är ju ändå att det blir riktigt i slutändan. Vi ser därför inget problem i att företagen 
använder korriodorregeln. Vi kan förstå att företag väljer en metod som ger färre 
fluktuationer. 

 
6.4 Den nya standarden jämfört med tidigare praxis och norm 
 
När det gäller de nya redovisningsreglerna anser både Anders och Kalle att de är bättre än de 
tidigare normer och praxis som funnits. Kalle tycker de internationella reglerna gav en bättre 
bild av pensionsåtagandet, eftersom den är mer fokuserad på framtiden. Anders ansåg att 
IFRS ger en mer rättvisande bild och att jämförbarheten har ökat. Företagen ansåg att de nya 
redovisningsreglerna var betydligt svårare än tidigare. Självklart innebär en ny standard alltid 
frågetecken i början, men det kan även bero på att just denna standard är omdiskuterad och 

                                                 
151 Ändrade regler för pensionsredovisning, (2006), Balans, nr1, s.33-36 
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mer komplex än andra. Som vi nämnt tidigare, måste ju företagen numera uppskatta 
antagandena själva. Detta i skillnad mot förut då de angavs av finansinspektionen156.  
 

Syftet med standarden var bland annat att skapa en bättre jämförande möjlighet mellan 
företagen157. Detta anser flera av företagen vara uppfyllt, och även våra aktuarier. Flera av 
företagen anser även att redovisningen blivit mer rättvisande.  
 
Den nya standarden innebar många omräkningar och omvärderingar och således mycket tid 
och kostnader. Till viss del skulle även expertishjälp utifrån vara nödvändig.158 De nackdelar 
som företagen ser är bland annat den ökade komplexiteten, mer arbete och ökade 
konsultkostnader. För de företag som verkar inom länder som måste upprätta finansiella 
rapporter utifrån de lokala normerna innebär det fortfarande ett dubbelt arbete.  När det gäller 
upplysningskraven som skärptes i och med den nya standarden, är företagen både positivt och 
negativt inställda till. Företagen tycker att det är enklare att förstå de finansiella rapporterna 
och se de ekonomiska effekterna. Samtidigt tycker de att de tvingas lägga ner mycket tid på 
att skapa utfylligare noter i sina rapporter. En nyhet med den nya standarden var att 
redovisningen av pensionsskulden och pensionskostnaderna skulle bli mer enhetlig159. Anders 
tycker även han att jämförbarheten mellan företagen blivit mycket bättre. 
 
Vissa av våra respondenter angav att de tycker att övergången hade varit mycket 
tidskrävande. Det kan som vi tidigare nämnt bero på att företagen vid övergången, förutom att 
lägga ner tid på bytet av redovisningsprincipen, måste beräkna fram jämförelsetal för ett antal 
år tillbaka160. Exempelvis måste de företag som använder sig av korriodorregeln beräkna de 
aktuariella vinsterna och förlusterna som uppstått under tidigare perioder161.  
 

                                                 
156 Janzon, C., Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29, ( 2003) Balans 4 s .12-15 
157Sundgren, S.,Nilsson, S., Nilsson, H.,  Häggkvist, AC., Internationell redovisning Teori och praxis, (2007), s. 
1 f 
158 http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/IASboken2005/$file/IASBoken2005.pdf.  
159 Janzon, C., Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29, ( 2003) Balans 4 s .12-15 
160 Svenberg, S-Å., Ny rekommendation från Rådet om ersättningar till anställda, (2003), Balans nr. 1, 
s. 30 
161 Ibid. 
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7. Slutsats 
 

 
Här kommer det material som diskuterats i tidigare kapitel, knytas ihop till slutgiltiga 

slutsatser som tar sin utgångspunkt i det syfte som formulerades i inledningskapitlet. 

Slutsatserna behandlas utifrån den modell vi redovisade under den teoretiska referensramen. 

Vi kommer således att behandla varje del av modellen och redogöra för hur detta ser ut i vår 

studie.  

 
 
” Syftet med uppsatsen är att dels genom en enkätstudie till börsnoterade företag på 
Stockholmsbörsen och dels genom intervjuer med aktuarier kartlägga hur arbetet ser ut med 
de aktuariella antagandena. Eftersom standarden bedömts som komplex ville vi få både 
aktuariens och företagens uppfattning om arbetet. Vi får då dessutom en bild av hur 
samarbetet mellan dessa ser ut. Utöver detta vill vi även skapa oss en uppfattning om hur 
respondenterna bedömer den nya standarden jämfört med tidigare praxis och norm, vad gäller 
svårigheter och tillförlitlighet.” 
 

 
Vi presenterade i teorin en modell som skulle sammanfatta arbetet med de aktuariella 
antagandena. Vi kommer här nedan att i korta drag redovisa hur företagen sköter varje del av 
arbetet utifrån denna modell.  
 
 

Aktuariella antaganden 
 

 
 

 Finansiella    Demografiska 
 
 
 
 

Pensionsskuld och  
Pensionskostnad 

 
 

Omprövning av de  
aktuariella antagandena 
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Fig 1. Modell över arbetsgången 
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När det gäller utformningen av de aktuariella antagandena utförs detta oftast själv av 
företagen, även om efterfrågan på aktuariella tjänster har ökat. Det är främst de mindre 
företagen som tar hjälp av extern part, medan större företag ofta får direktiv från högre 
ledning.. De flesta företagen använde sig av ungefär samma antaganden, med undantag för 
vissa. Detta framgick även av årsredovisningarna. De var diskonteringsräntan, 
livslängd/dödlighet, framtida löne- och sjukersättningsnivåer samt inflationstakt. Det rådde 
viss oenighet vilket antagande som var svårast att uppskatta men rösten föll huvudsakligen på 
personalomsättningen. Diskonteringsräntan ansågs vara det som gav mest effekt på 
pensionsskulden. Detta kan delvis förklaras med att små förändringar av detta antagande ger 
stora effekter på pensionsskulden. Flera av företagen kollade på varandra vid framtagandet av 
de aktuariella antagandena. Detta gällde främst de icke företagsspecifika antagandena. 
 
Omprövning av de aktuariella antagandena skedde åtminstone årsvis. I vissa fall skedde det 
kvartalsvis som för t.ex. diskonteringsräntan. Efter omprövningen av de aktuariella 
antagandena valde en stor del av företagen att redovisa de uppkomna aktuariella vinsterna och 
förlusterna enligt korriodorregeln. Korridorregeln innebär att företagen endast behöver 
redovisa de oredovisade aktuariella vinsterna och förlusterna som översteg 10 % av det högsta 
beloppet av nuvärdet på pensionsförpliktelsen och förvaltningstillgångarnas verkliga värde.  
Huvudanledningen till att denna metod är mer använd, ligger i att det var det enda alternativet 
från början. dessutom ger den alternativa metoden, direkt mot eget kapital mer fluktuationer i 
företagets räkenskaper. Det är främst de större företagen som gått över till den alternativa 
metoden. Både metoderna ansågs vara tillförlitlig, även om metoden direkt mot eget kapital 
ansågs ge mer transparant information. 
 
Den nya standarden ansågs vara mer tillförlitlig. Den ansågs också ge en mer rättvisande och 
enhetlig redovisning. Dessutom ansågs jämförbarheten ha ökat. Att de nya reglerna var 
internationella underlättade också arbetet, eftersom olika rapporter inte behövde upprättas i 
olika länder.  
 
Övergången ansågs, trots den ökade tillförlitligheten, leda till mycket merarbete och höga 
kostnader. 
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8. Vad händer i framtiden? 
 
Den 1 juli 2007 kommer en ny ITP-plan att träda i kraft. En ITP-plan är en kollektivavtalad 
pensionsplan. Den kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet när det gäller sjukdom, 
dödsfall och ålderspension. Den nya planen innebär att de privatanställda tjänstemän som är 
födda 1979 eller senare kommer få en avgiftsbestämd pensionsplan. De som är födda tidigare 
och använder sig i dag av förmånsbestämda pensionsplaner, kommer fortsättningsvis att göra 
det. Detta betyder att förmånsbestämda pensionsplaner kommer att avskaffas när de som är 
födda 1978 går i pension. Det finns dock en möjlighet för de arbetsgivare, som blev 
medlemmar i svenskt Näringsliv efter 31 december, 2006, att enbart tillämpa avgiftsbestämda 
pensionsplaner.162 
 
Vi har kommit i kontakt med Olof Lindqvist som jobbar som försäkringsrådgivare på 
Compare Kapitalförvaltning och försäkring AB. Han berättar att det florerar ett rykte bland 
revisorer och aktuarier att de förmånsbestämda pensionsplanerna kommer att avskaffas 
tidigare. Dock bara ett rykte. 
 

                                                 
162 http://www.ptk.se/templates/TextPage____2470.aspx, Kl. 13.20. 2007-05-02 
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9. Sanningskriterier 
 

I varje studie är det relevant att fundera över sanningskriterierna. Dessa kriterier ger en 

uppfattning huruvida slutsatserna är trovärdiga eller inte. Eftersom vi använt oss av både en 

kvantitativ och kvalitativ studie, har vi valt ut ett antal olika sanningskriterier. Dessa syftar 

till att bedöma både resultatet från vår enkät och från våra intervjuer. 

 
 

9.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet som står för tillförlitlighet. Det visar om resultatet från en undersökning blir 
desamma om den genomförs ytterligare en gång, även om undersökningen påverkas av 
slumpmässiga eller tillfälliga händelser. Reliabilitet blir oftast aktuell då man gör en 
kvantitativ undersökning.163 I vårt fall består den kvantitativa undersökningen av en enkät. 
Denna enkät ska vara så standardiserad som möjligt i alla avseenden för att det bli vara en hög 
reliabilitet. Man ska använda sig av enkla satser med begripliga och vanliga ord. Lyckas man 
med detta så är risken för missuppfattningar hos respondenten mindre och därmed får man 
högre reliabilitet. 164 Vi anser att vi med hjälp av vår enkät kan uppnå en hög reliabilitet, 
eftersom resultatet antagligen skulle bli detsamma om studien upprepades. Detta eftersom vårt 
urval består av företag på Stockholmsbörsen som använder sig av förmånsbestämda 
pensionsplaner. Vi har även försökt öka tillförlitligheten i studien, genom att sätta upp vissa 
kriterier för personerna som bevarar enkäten. Kriterierna som vi satte upp var att personen 
som skulle besvara enkäten skulle vara insatt i ämnet och arbeta med det aktivt i sitt yrke. 
Detta gör vi för att minska risken för oriktiga och bristfälliga svar och även minska risken för 
feltolkningar. Vid första kontakten med företagen försökte vi komma i kontakt med rätt 
person. I vissa fall har vi endast kontaktat deras informationsavdelning. Där bad vi dem att 
vidarebefordra enkäten till lämplig person. Detta betyder att vi inte vet exakt vilken person 
som besvarat enkäten i alla fall. Detta bör beaktas för reliabiliteten.  
 

9.2 Generalisering 
 
Inom kvantitativ forskning syftar detta begrepp på att visa i vilken utsträckning resultatet från 
undersökningen kan generaliseras till andra grupper och situationer än dem som var med. När 
man har en kvantitativ undersökningsansats och man ska undersöka ett visst problem kan en 
möjlighet vara att skicka ut enkäter. Med tanke på att det sällan går att skicka ut dessa enkäter 
till en hel population måste ett urval göras. Nu är det väldigt viktigt att forskaren finner ett 
urval som kan representera en större grupp och inte är unikt. Man vill med andra ord 
generalisera resultatet utöver det specifika fallet.165 Däremot är kvalitativa forskningsresultat 
svåra att generalisera utöver den specifika situationen. Eftersom det ofta gäller ett mindre 
antal individer eller att man genomför deltagande observationer. Det är därför svårt att 
generalisera resultatet till andra miljöer.166 
 
Vår målgrupp inom den kvantitativa undersökningen består av företag på Stockholmsbörsen 
som använder sig av förmånsbestämda pensionsplaner. Vi anser därmed att vårt resultat kan 

                                                 
163 Bryman; A.,  Samhällsvetenskapliga metoder, (2004), Liber, s. 43 
164 Trost, J., , Enkätboken, (1994) Studentlitteratur,Lund, s. 58f 
165 Ibid. s. 93 
166 Bryman; A.,  Samhällsvetenskapliga metoder, (2004), Liber, s. 270 
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generaliseras, åtminstone vad det gäller Stockholmsbörsen. Vår svarsfrekvens uppgick till 
62,85 %. Detta är en acceptabel nivå och därmed borde resultatet kunna generaliseras. 

 
9.3 Trovärdighet och äkthet 
 
Inom kvalitativ forskning tillämpar man andra sanningskriterier än vid kvantitativ. Dessa är 
trovärdighet och äkthet. Anledning till det är att kvalitativa undersökningar inte på samma sätt 
som kvantitativa kan komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten.167 
 
För att öka trovärdighet bör man göra en noggrann redogörelse över alla detaljer i studien. 
Denna redogörelse ska kunna vara till hjälp för att bedöma om studien är överförbar till en 
annan miljö. Trovärdigheten i vår kvalitativa studie ligger i en respondentvalidering.168 Det 
innebär att informationen från intervjuerna efter transkribering har skickats till respondenterna 
för ett godkännande. Det resulterade i ett svar av två. I detta svar godkände respondenten hur 
vi uppfattat intervjun.  
 
Det andra kriteriet äkthet står för vilka effekter undersökningen får för dem som deltar169. 
Vårt syfte med telefonintervjuerna är inte att förändra eller öka förståelsen hos 
respondenterna. Därför blir detta kriterium inte lika betydelsefullt som de övriga i denna 
framställning.  
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
167 Bryman; A.,  Samhällsvetenskapliga metoder, (2004), Liber, s. 258 
168 Ibid. s. 258f 
169 Ibid. s. 261 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Frågor till intervju – Hur uppskattar ni aktuariella 
antaganden? 
 
Bakgrund 
 

1. Vilken är din titel och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

2. Uppfattar ni det som att efterfrågan på era tjänster har förändrats, efter införandet av 
IAS 19? 

 
 
Aktuariella antaganden 

 
1. Uppskattar ni själva alla antaganden, tillsammans med företagen eller granskar ni dem 

endast? 
 
2. Vilka är de mest förekommande antagandena som era kunder använder sig av? 

 
3. Hur uppskattar ni dessa antaganden?  

• Diskonteringsränta 
• Löneutveckling 
• Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna. 

 
4. Vilka problem uppkommer vid uppskattningen av antagandena? 

 
5. Vilket av antagandena anser du vara mest komplext att ta fram? Varför? 

 
6. Upplever ni att företag tittar på varandra vid fastställandet av antagandena? 

 
Redovisning 
 

7. Hur ofta tycker du att man bör ompröva sina antaganden? Varför? 
 
8. Direkt mot eget kapital eller korridorregeln. Vilken metod ger mest tillförlitlig bild av 
pensionsskulden? Varför? 

 
9. Vilken metod är vanligast bland era kunder? Varför? 

 
10. Vad anser ni om de nya redovisningsreglerna inom förmånsbestämda pensionsplaner? 



    Utformningen av de aktuariella antagandena 
  
  
  
Vi är två studenter vid Umeå universitet som just nu skriver vårt examensarbete inom redovisning. 
Vi har blivit intresserade av redovisningen av de förmånsbestämda pensionsplanerna och främst 
utformningen och framtagandet av de aktuariella antagandena. Anledningen till att vi gör denna 
studie är att vi vill skapa en djupare förståelse för hur företagen arbetar med de aktuariella 
antagandena. Du är en anställd på ett av 70 företag på Stockholmsbörsen som använder sig av 
förmånsbestämda pensionsplaner. Vi skulle därför vilja be dig om att avsätta en kort stund för att 
svara på vår enkät. Din hjälp är en förutsättning för att vår studie ska bli  tillförlitlig . Självklart 
kommer alla svar att behandlas konfidentiellt och kommer inte användas i andra sammanhang än i 
vårt examensarbete. 
  
     Tack på förhand! 
  
  
  
  
 Vid frågor kontakta: 
  
Jenni Kjellson jeikjn04@student.umu.se  0702725193 
Joanna Ulin joanna_84@spray.se  0736481087

Instruktioner. 
Varje fråga har ett antal olika alternativ. Om inget annat står gäller att du ska markera endast ett alternativ. 
 En del frågor är öppna, detta innebär oftast bara att du ska lämna en kort kommentar När du är klar med enkäten,  
klicka på knappen " submit by email" på första sidan 
 

Bilaga 2- Enkät



Enkät

 2.Utformar ni  de aktuariella antagandena själva eller utformas de av någon extern part? 
 

 Utformar dem själva Utformas av en extrern part  Vet ej /annat

1.Hur bekant är du med reglerna för förmånsbestämda pensionsplaner?

 Mycket väl bekant  Väl bekant  Bekant  Mindre bekant   Ej bekant

3. Om ni utformar antagandena själva( om inte hoppa över denna fråga),  
hur uppfattar du uppskattningen av antagandena?

 Mycket svårt  Svårt  Varken svårt eller enkelt  Enkelt  Mycket enkelt

Om annat, hur?

4.Vilka aktuariella antaganden använder ni er av? ( markera de antaganden som ni använder)

 Diskonteringsräntan

 Livslängd/dödlighet

 Framtida löne- och sjukersättningsnivåer

 Sjukvårdsersättning

 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

 Inflationstakt

 Personalomsättning

 Förväntad återstående tjänsteperiod

 Andra

Ange vilken/vilka här



 Diskonteringsräntan

 Livslängd/dödlighet

 Framtida löne- och sjukersättningsnivåer

 Sjukvårdsersättning

 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

 Inflationstakt

 Personalomsättning

 Förväntad återstående tjänsteperiod

 Andra

6. Vilka aktuariella antaganden anser ni är enklast att uppskatta? (markera de alternativ som ni anser är enklast)

 Diskonteringsräntan

 Livslängd/dödlighet

 Framtida löne- och sjukersättningsnivåer

 Sjukvårdsersättning

 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

 Inflationstakt

 Personalomsättning

 Förväntad återstående tjänsteperiod

 Andra

Ange vilken/vilka här

Ange vilken/vilka här

5. Vilka aktuariella antaganden anser ni är svårast att uppskatta?( markera de alternativ ni anser är svårast)

 Diskonteringsräntan

 Livslängd/dödlighet

 Framtida löne- och sjukersättningsnivåer

 Sjukvårdsersättning

 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

 Inflationstakt

 Personalomsättning

 Förväntad återstående tjänsteperiod

 Andra

Ange vilken/vilka här

7.Vilken eller vilka av dessa antagaden anser du har mest effekt på pensionsskulden i ert företag?  
      (markera   dem du anser ha mest effekt)



Mycket svårare

 10%korriodregeln  Direkt över Eget kapital  Vet ej 

10. Anser du att metoden ni använder er av ger en tillförlitlig bild av pensionsskulden?

Om annan, 
vilken?

8. Anser du att omprövning av de aktuariella antagandena är något som sker ofta?

  Nej  Vet ej

 Hur ofta?
  Ja

9. Vilken metod använder ni vid redovisningen av aktuariella vinster och förluster? 
 

 Mycket tillförlitlig  Tillförlitlig  Vet ej/ ingen åsikt  Ej tillförlitlig  Mycket otillförlitlig

11.Hur bedömmer du den nya standarden jämfört med tidigare praxis och norm?    

  Varken svårare eller enklare Svårare  Enklare  Mycket enklare

12. Har den nya standarden medfört några fördelar / nackdelar? Isf vilka?

 Annan



TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

13. Övriga synpunkter på den nya standarden?
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