
Magisteruppsats  
Vårterminen 2007 
Handledare: Anders Isaksson 

Författare: Sara Persson 
 Nicklas Skogman 

Aktuariella antaganden 
- En studie om förekomsten av earnings 
management i pensionsredovisningen 



 

 
Sammanfattning 

 
Den information som företag lämnar i sina finansiella rapporter ger dess intressenter 
en möjlighet att analysera företagets verksamhet. Det är då av stor vikt att 
informationen är tillförlitlig, vilket i sin tur är beroende av egenskaperna hos det 
som mäts. 
 
År 2004 kom nya normer för hur redovisning av pensioner skulle ske. En stor 
förändring var att företagen, istället för Finansinspektionen, skulle ta fram många av 
de antaganden som behövs vid beräkningen av de förmånsbestämda 
pensionsplanerna. Dessa antaganden kan ha en stor påverkan på företagens finanser 
vilket innebär en risk att de används i earnings management-syfte.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ett företags finansiella situation 
påverkar dess val av aktuariella antaganden vid beräkningen av de 
förmånsbestämda pensionsplanerna.  
 
De kvantitativa data som undersökningen bygger på insamlades från 
årsredovisningar från 75 koncerner av ett ursprungligt urval av 272. Det material 
som hämtades utgjordes av aktuariella antaganden samt andra finansiella variabler 
som rapporterades i årsredovisningarna för år 2004 och 2005. Koncernerna delades 
in i två grupper utifrån förhållandet mellan pensionsförpliktelsen och totala 
tillgångar. Hypoteserna som genererades med stöd av teorier ifrågasätter huruvida 
företag med signifikanta pensionsförpliktelser använder aktuariella antaganden i 
earnings management-syfte. Hypotes 1 testar huruvida koncerner med signifikanta 
pensionsförpliktelser i genomsnitt har gjort aktuariella antaganden som, ceteris 
paribus, ger ett lägre nuvärde på pensionsförpliktelsen. Hypotes 2 testar huruvida 
gjorda aktuariella antaganden hos gruppen med signifikanta pensionsförpliktelser, 
ceteris paribus, ger ett lägre nuvärde på pensionsförpliktelsen än i gruppen med 
osignifikanta pensionsförpliktelser. 
 
Hypotes 1 testades med regressionsanalys och kunde påvisa ett svagt samband 
mellan gjorda aktuariella antaganden och soliditet. Vid testningen av hypotes 2 
användes ett oberoende grupp T-test och här kunde en liten skillnad urskiljas mellan 
de två grupperna. De samband och skillnader som kunde observeras visade sig dock 
inte vara statistiskt signifikanta vilket innebär en större risk för att resultaten har 
naturliga förklaringar. 
 
I studien dras slutsatsen att det inte finns ett tydligt stöd för att hävda att earnings 
management förekommer i redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner hos 
noterade koncerner i Sverige.  
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Den information som företag lämnar i sina finansiella rapporter ger dess intressenter 
en chans att sätta sig in i, samt utvärdera, företagets verksamhet. Tillförlitligheten 
till den information som tas fram är beroende av egenskaperna hos det man mäter. 
Vissa förhållanden är lätta att mäta och kan därmed återges på ett säkert sätt, medan 
andra förhållanden kräver antaganden och uppskattningar och blir därmed ofta 
mindre säkra.1 
 
Den 1 januari 2005 skulle harmoniseringen av EU-ländernas redovisnings-
standarder vara klar. Syftet med gemensamma redovisningsstandarder var bland 
annat att öka likviditeten samt öppenheten inom den europeiska kapitalmarknaden.2 
En av de standarder som implementerades 2005, var IAS 19 - Ersättningar till 
anställda. Just denna standard tillkom främst för att öka jämförbarheten av 
pensionskostnader och pensionsskulder mellan olika företag. År 2004 hade 
Redovisningsrådet (RR), för att underlätta övergången till IAS 19, redan givet ut en 
standard, RR 293. Denna var i det närmaste en översättning av IAS 194. RR 29 var 
alltså bara norm för ett bokslut.5 
 
Som arbetstagare i Sverige består den pension man erhåller när man pensionerar sig 
av olika delar. Det som kallas allmän pension och som i huvudsak grundas på den 
livsinkomst man tjänar under sitt vuxna liv kan sägas utgöra grunden för pensionen. 
De som vill kan även pensionsspara privat till skattemässigt förmånliga regler.6 I de 
flesta kollektivavtal ingår vanligtvis något som kallas avtalspension7. Denna 
pension kan antingen vara avgiftsbestämd eller förmånsbestämd. En avgiftsbestämd 
pensionsplan baseras på årslönen och kan till exempel utgöra 4 % av denna. 
Arbetsgivaren betalar således in en avgift varje år och bär därefter ingen risk för 
pensionens finansiella utveckling.8 En förmånsbestämd pensionsplan kan till 
exempel vara uppbyggd på det sättet att företaget är skyldigt att utbetala en viss 
procent av den anställdes slutlön när denna går i pension fram tills att denna 

                                                 
1 Laureen A. Maines och Wahlen M. James,. “The Nature of Accounting Information Reliability: 
Inferences from Archival and Experimental Research”: 4. 
2 http://www.kpmg.se/download/101079/103873/KPMG_Global_Conv_Impl_IFRS.pdf (hämtad 7 
mars, 2007): 2. 
3 FAR, FARs Samlingsvolym 2005, Del 1 (Stockholm: FAR förlag, 2005), 1185-1239. 
4 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005 (Stockholm: FAR förlag, 
2005), 319-354. 
5 FARs Samlingsvolym 2005, Del 1, RR 29 pkt 165.  
Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, Förord, 3. 
6 PRI och FPG, Handbok- FPG/PRI (2004): 8. 
7 https://www.minpension.se/SaFungerarPensionen/Default.aspx#Kollektivavtalad_tjanstepension 
(hämtad 19 mars, 2007) 
8 IAS 19, pkt 7. 
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avlider9. Denna variant kräver att antaganden görs för att uppskatta ungefär hur 
mycket företaget kommer att behöva betala ut för att täcka pensionsåtagandena.10 
 
De nya reglerna i IAS 19 och RR 29 skiljer sig avsevärt från dem som gällde innan 
2004 beträffande redovisningen av de förmånsbestämda pensionsplanerna. Tidigare 
var det Finansinspektionen som tog fram många av de aktuariella antaganden som 
skulle användas som underlag vid beräkningarna. Nu är det istället företagen som 
ska sköta detta själva. Det vill säga att ansvaret för framtagandet av aktuariella 
antagandena såsom diskonteringsränta och avkastning på förvaltningstillgångar nu 
flyttades över på företagen. Ytterligare ett aktuariellt antagande som ska göras är för 
löneökningstakten. Denna parameter hade inte tidigare tagits hänsyn till och hade 
således aldrig varit under Finansinspektionens kontroll.11 Det som måste påpekas är 
att de aktuariella antagandena har en väsentlig påverkan på storleken av företagens 
pensionsutfästelser och pensionsskuld.12 Att många företag har pensionsutfästelser 
och pensionsskulder som utgör en tämligen ansenlig del av den totala 
skuldsättningen13 gör att företagens aktuariella antaganden blir särskilt intressanta 
att studera.  
 
Aktuariella vinster och förluster uppstår då skillnader mellan tidigare aktuariella 
antaganden och vad som faktiskt inträffat uppstår, samt de effekter som uppkommer 
av förändringar i de aktuariella antagandena14. Den nya redovisningsnormen 
innebar även att dessa aktuariella vinster och förluster kan redovisas på ett sätt som 
minskar svängningar i resultatet men som samtidigt medför ett utelämnande av 
information i balansräkningen.15 Då de aktuariella antagandena spelar en stor roll 
för beräkningen av pensionsrelaterade kostnader och skulder samtidigt som 
framtagandet av dessa är komplext, uppkommer ett område där det finns förhöjda 
risker för earnings management.16  
 
Enligt forskare finns det både för- och nackdelar med de nya reglerna. Fördelarna 
anses ligga i att de aktuariella antagandena nu görs av personer med störst kunskap 
av de individuella företagens förutsättningar och förbindelser. I och med detta 
förväntas antagandena bli mer korrekta och en mer rättvis bild av skulder och 
kostnader skulle erhållas.17 De befarade nackdelarna tar sin utgångspunkt i risken 
för missbruk av den ökade självständigheten18. Då reglerna är relativt nya i Sverige 
har ingen tidigare forskning kunnat hittas som empiriskt har undersökt riktigheten i 
nyss nämnda förväntade för- eller nackdelar. I många andra länder har dock 

                                                 
9 PRI och FPG, Handbok- FPG/PRI (2004): 8. 
10 IAS 19, pkt 48. 
11 Claes Janzon ”Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29” Balans nr 4, (2003): 13. 
12 Gale E. Newell, Jerry G. Kreuze och David Hurtt “Corporate Pension Plans: How consistent are 
the Assumptions in Determining Pension Funding Status?” Mid-American Journal of Business, Vol 
17 No. 2, (2002): 1. 
13 Janzon, Hög tid att förbereda, 12. 
14 IAS 19, pkt 94. 
15 Svenska nyhetsbrev AB, ”Om de olika effekterna av övergången till RR 29”, Pensioner och 
Förmåner, 14 december, (2004). 
16 Norman H. Godwin “An Examination of Pension Actuarial Assumptions over the decade 
Following the Issuance of FAS 87.” Journal of pension planning and compliance, 25, Issue 2 
(1999): 63. 
17 Svenska nyhetsbrev AB ”Om de olika effekterna av övergången till RR 29”. 
18 Rebecka Hann, Yvonne Lu och K.R. Subramanyam “Does Discretion Improve or Impair value 
relevance? Evidence from Pricing of the Pension Obligation.” Working paper (oktober 2004): 8.  
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företagsledningen under en längre tid varit ansvarig för framtagandet av 
antagandena och därmed finns forskning på området i dessa länder. Nedan nämns 
kortfattat en utvald del av resultaten från de studier som gjorts. 
 
En norsk doktorsavhandling, publicerad 2006, visade på att företag med låg soliditet 
och signifikanta pensionsåtaganden19 använde optimistiska aktuariella antaganden 
för att undvika en ännu lägre soliditet.20 I studien hade författaren tittat på 
antaganden som gjorts vid en tidpunkt då nya standarder implementerats, bland 
annat vid införandet av IAS 1921. Resultatet från denna studie visar på ett eventuellt 
nytt område där företagen kan använda redovisningen för att påverka den finansiella 
ställning som visas årsredovisningarna. 
 
Normen för beräkning av pensionsutfästelser i USA (SFAS No. 87) har sedan 1986 
varit lik den som nu krävs av IAS 19. En skillnad är dock att ett företags 
finansiering av pensionsförpliktelser, enligt SFAS No. 87, varken får understiga 
eller överstiga en viss nivå22 - en regel som ännu inte finns i RR 29/IAS 19. I en 
studie av 814 företag i USA under åren 1999 och 2000 testade forskare om det 
fanns ett samband mellan proportionen av finansierade pensionsförpliktelser23 och 
de aktuariella antaganden företagen hade gjort. Resultaten visade att företag med en 
hög andel finansierade pensionsförpliktelser använde en högre diskonteringsränta 
och en högre förväntad avkastning på förvaltningstillgångar.24 En högre 
diskonteringsränta medför (allt annat lika) att nuvärdet av pensionsförpliktelserna 
blir mindre än om en lägre ränta används. En högre förväntad avkastning på 
förvaltningstillgångarna innebär (allt annat lika) att årets pensionskostnad blir lägre 
vilket upphäver effekten av den högre räntekostnaden som en hög 
diskonteringsränta medför.25 Studien visar på att vissa företag använder de 
aktuariella antagandena till att uppvisa en bild av sina pensionsskulder som kanske 
inte överrensstämmer med verkligheten.26  
 
En studie, publicerad januari, 2007, i The Accounting Review anser sig kunna visa 
att pensionsutfästelsen bättre reflekterar relevant information när ledningen 
ansvarar för framtagandet av antagandena.27 Detta är en av de fördelar som anses 
finnas med de nya reglerna. 
 
En annan del av kritiken riktar sig mot hur företagen tillåts redovisa de aktuariella 
vinster och förluster som uppstår genom de antaganden som görs. De som är 
anhängare av den så kallade korridorregeln, som innebär att endast en liten del av 

                                                 
19 Signifikanta pensionsåtaganden definierades då som 5 % av totala tillgångar.  
20 Kinserdal, Finn,”Ph.D. Dissertation in Accounting and Finance: Accounting for and valuation of 
pensions in Norway – Earnings management and whether analysts detect it” The Norwegian school 
of economics and business administration, the department of accounting, auditing and law, (spring 
2006): 227. 
21 Ibid., 207. 
22 Sharad Asthana “Determinants of Funding Strategies and Actuarial Choices for Defined-Benefit 
Pension Plans“ Contemporary Accounting Research, Vol. 16,  No 1, (1999): 45. 
23 Med proportionen av finansierade pensionsförpliktelser menas den totala pensionsförpliktelsen i 
förhållande till förvaltningstillgångar. 
24 Newell et al., 2. 
25 Ibid., 3. 
26 Ibid., 6-7. 
27 Hann et al., s 2. 
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de aktuariella vinsterna och förlusterna måste redovisas åt gången, anser att 
pensionsåtaganden är ett långsiktigt åtagande och att alla svängningar som uppstår 
jämnar ut sig över tiden. Motståndarna anser att korridorregeln medför ett avsteg 
från den finansiella verkligheten samt att företagen utnyttjar detta för att jämna ut 
vinster.28  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Forskning i andra länder där pensionsredovisningen ser ut på liknande sätt har tytt 
på att företag använder diskretionärt gjorda antaganden i earnings management-
syfte29. Det finns uppenbarligen vissa indikationer på att det nya sättet att beräkna 
pensionsförpliktelser enligt RR 29/IAS 19 kan användas i samma syfte av ledningen 
i svenska företag. 
 
Farozonerna angående redovisningen av de förmånsbestämda pensionsplanerna 
anses ligga i både balans- och resultaträkningen: I balansräkningen då 
pensionsåtaganden påverkas av aktuariella antaganden, samt i resultaträkningen då 
den hos de flesta företag exkluderar den verkliga påverkan av de gjorda 
antagandena på grund av korridorregeln. Som nämnts kan små skillnader i 
antaganden ge stora utslag i pensionsförpliktelserna vilket sedermera påverkar 
pensionsskulden. Men hur ser det egentligen ut? Går det att urskilja earnings 
management genom aktuariella antaganden på noterade bolag här i Sverige?  
 

1.3 Problemformulering 
 
Ur ovanstående problemdiskussion har följande problemformulering formulerats: 
 

• Förekommer earnings management, genom aktuariella antaganden, i 
redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner hos noterade 
koncerner? 

 
Med earnings management åsyftas: då ledningen medvetet justerar aktuariella 
antaganden med syftet att vilseleda intressenter eller för att undvika att klausuler 
bryts. 
 
Aktuariella antaganden är företagets bedömning av de faktorer som påverkar 
storleken på pensionsförpliktelsen. Dessa antaganden rör livslängd, 
diskonteringsränta, löneökningstakt etc. 

 
För att kunna svara på problemformuleringen kommer hypoteser att härledas ur den 
litteratur vi presenterar senare i studien.  
 

                                                 
28 Christine I. Wiedman och Heather Weir  “Pension Accounting – The end of smoothing?” Ivey 
Business journal (march/april 2005), 1. 
29 För definition se begreppsförklaringen, avsnitt 1.6. För diskussion beträffande earnings 
management se avsnitt 4:2. 
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1.4 Syfte 
 
Denna uppsats skrivs i syfte att undersöka huruvida ett företags finansiella situation 
påverkar ledningens val av aktuariella antaganden vid beräkningen av de 
förmånsbestämda pensionsplanerna. Syftet blir med andra ord att fastställa huruvida 
ledningen i noterade koncerner använder aktuariella antaganden i earnings 
management-syfte.  
 

1.5 Begränsning 
 
Olika länder kan ha säregna regler och/eller datum för implementering av IAS 19. 
Av praktiska skäl begränsas därför studien till i Sverige noterade koncerner. 
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1.6 Begreppsförklaring 
 
Earnings management (EM) - Earnings management föreligger då ledningen 
medvetet justerar aktuariella antaganden med syftet att vilseleda intressenter eller 
för att undvika att klausuler bryts. 
 
Pensionsförpliktelse/pensionsutfästelse/pensionsåtagande – Nuvärdet (NV) av 
de förväntade framtida pensionsutbetalningarna, hänförbara till de 
förmånsbestämda pensionsplanerna utan att något avdrag för eventuella 
förvaltningstillgångar gjorts. 
 
Aktuariella antaganden - Företagets bedömning av de faktorer som påverkar 
storleken på pensionsförpliktelsen. Dessa antaganden rör livslängd, 
diskonteringsränta, löneökningstakt etc. 
 
Aktuariella vinster/förluster – Uppstår som effekt av att skillnader mellan tidigare 
aktuariella antaganden och vad som faktiskt har inträffat föreligger, samt effekter av 
ändringar av aktuariella antaganden. 
 
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder – Beskriver 
förändringen i företagets pensionsförpliktelse för tidigare perioder som uppstår som 
ett resultat av förändringar i villkoren under den aktuella perioden. 
 
Förvaltningstillgångar – Omfattar tillgångar som innehas av exempelvis en 
pensionsstiftelse samt vissa försäkringsbrev. Finns i syfte att i framtiden användas 
för att reglera pensionsförpliktelsen. 
 
Pensionsskuld – Nuvärdet (NV) av den förmånsbestämda förpliktelsen på 
balansdagen + ev. aktuariella vinster – ev. aktuariella förluster (som inte redovisats) 
– ev. kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder – verkligt värde (VV) 
på balansdagen av ev. förvaltningstillgångar.  
 
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år (årets 
pensionskostnad) – ökningen av nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser som 
härrör från anställdas tjänstgöring under innevarande period.  
 
Project Unit Credit Method (PUC-metoden) – Används vid beräkningen av 
nuvärdet av pensionsförpliktelsen. Med denna metod periodiseras kostnaden för 
förpliktelsen linjärt mellan den tidpunkt som gav upphov till kostnaden enligt 
pensionsplanen fram till och med den beräknade återstående verksamma tid till 
pension för arbetstagaren. 
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1.7 Fortsatt disposition 
 
Kapitel 2- Introducerande kapitel 
I detta avsnitt introduceras läsaren till det svenska pensionssystemet. Denna del har 
valts att ta med för att ge läsaren en introduktion och förståelse för ämnet pensioner.  
 
Kapitel 3- Praktisk referensram 
I detta kapitel kommer en redogörelse att ske för de regler som berör redovisningen 
av pensioner. Vidare presenteras hur de aktuariella antagandena påverkar 
pensionsförpliktelse, pensionsskuld samt pensionskostnad. 
 
Kapitel 4- Teoretisk referensram 
I detta kapitel diskuteras begreppet earnings management som är centralt för denna 
uppsats. Utifrån detta begrepp tas sedan motiv och tillfälle för earnings 
management upp för att sedan leda in på hur detta ter sig inom 
pensionsredovisningen.  
 
Kapitel 5- Metod och hypotesgenerering 
Först i detta kapitel motiveras de val som gjorts angående metod och 
tillvägagångssätt. Efter detta kommer en diskussion som leder fram till vilka 
variabler som bör användas för att besvara problemformuleringen samt en 
redogörelse för framtagandet av hypoteserna. Avslutningsvis förklaras de val som 
gjorts angående det praktiska tillvägagångssättet för studien.  
 
Kapitel 6- Empiri/översikt av data 
Här ges genom bland annat diagram en överblick av de antaganden som företaget 
valt vid beräkningen av pensionsskulden. 
 
Kapitel 7- Hypotestestning och analys 
I denna del redogörs för de hypotestester som gjorts samt analysen av dessa. 
 
Kapitel 8- Slutsats och diskussion  
Utifrån föregående kapitel dras de slutsatser som kan göras i syfte att besvara 
frågeställningen. Vidare kommer en diskussion om ämnet, så som vi reflekterat över det. 
Slutligen lämnas förslag till fortsatt forskning.  
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2 Introducerande kapitel 
Ämnet pensioner är komplext och för många ett område som man ej besitter mycket 
kunskap inom. Detta kapitel är avsett endast som ett introducerande kapitel för att 
ge läsaren en presentation av ämnet pensioner.  
 

2.1 Pensionssystemet i Sverige 
 
I Sverige är pensionen uppdelad i tre delar:30 Grunden i pensionssystemet är den 
allmänna pensionen. Komplement till denna är tjänstepensionen samt det privata 
pensionssparandet. Tillsammans utgör dessa för en pensionär den totala pension 
som finns till förfogande.31               

Privat pensionssparande

Tjänstepension

Allmän Pension

a

a

 
Figur2:132 Pensionssystemets tre komponenter: som bilden visar är den allmänna pensionen basen i 
det svenska pensionssystemet. Utöver detta finns tjänstepension, som merparten av Sveriges 
befolkning har, samt det privata pensionssparandet som är ett frivilligt alternativ för att utöka 
pensionen.  
 

2.1.1 Privat pensionssparande  
Privat pensionssparande regleras i avtal mellan försäkringsgivare och 
pensionstagare. Denna del är frivillig och kan ses som ett komplement för att uppnå 
önskad pensionsnivå.33 När det gäller att pensionsspara privat kan man välja mellan 
traditionell pensionsförsäkring i livbolag, fondförsäkring eller individuellt 
pensionssparande (IPS) 34. Samtliga av dessa alternativ ger rätt till skatteavdrag.35 
 

2.1.2 Allmän pension  
Det allmänna pensionssystemet omfattar alla som bor i Sverige och består av: 
premiepension, inkomstpension, garantipension, tilläggspension och efterlevande-
pension. Pensionärer betraktas som alla andra när det gäller beskattning av 
förvärvsinkomst - det enda som är skattefritt är bostadstillägget.36 De allmänna 

                                                 
30 https://www.minpension.se/SaFungerarPensionen/Default.aspx (hämtad 24 februari, 2007) 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 http://www.finansportalen.se/ips.htm (hämtad 28 mars, 2007) 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 ABC om pensioner 2006, sammanställt av Olle Johansson Sveriges pensionärsförbund oktober 
2005, Lätta Trycket AB Stockholm, Ljungbergs Tryckeri, Klippan 2005, 3. 
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pensionerna är reglerade i svensk lag och det är endast genom beslut från riksdagen 
som dessa kan ändras. Den allmänna pensionen delas ut från 
Premiepensionsmyndigheten (PPM) och Försäkringskassan.37 Den pensions-
grundade inkomsten är arbetstagarens bruttoinkomst minus den allmänna 
pensionsavgiften på 7 procent. Alla inkomster utöver lönen som betalas skatt för, 
tillhör den pensionsgrundade inkomsten. Det finns såväl ett tak som en lägsta nivå 
för den allmänna pensionen. Taket innebär att den inkomst utöver taknivån ej 
inkluderas när pensionen beräknas.38 För varje arbetsår tjänas pengar in till 
pensionen, vilket sedan blir pensionsrätter och som i sin tur blir till inkomstpension 
och premiepension.39  
 
Inkomstpensionen utgör 16 procent av den pensionsgrundade inkomsten. Denna del 
betalas ut till dem som är pensionärer idag. För detta får arbetstagaren 
pensionsrätter som visar hur mycket pengar som denne är berättigad till vid 
pension.40  
 
Premiepensionen är 2,5 procent av den pensionsgrundade inkomsten.41 Det är 
denna del av den allmänna pensionen som sparas till den dag man blir pensionär. 
Var och en väljer själv vilka värdepappersfonder som pengarna ska placeras i.42 
 
Garantipensionen utgör ett grundskydd så att även den med en låg, eller ingen 
pensionsgrundad inkomst ska vara berättigad till pension.43 
 
Efterlevandepensionen tryggar de efterlevande till pensionstagaren44. Denna del 
består av: änkepension, omställningspension, förlängd omställningspension, 
särskild efterlevandepension och livräntorna.45  
 
Tilläggspensionen är den gamla ATP-pensionen och Folkpensionen. Personer födda 
1937 eller tidigare får tilläggspension. Personer födda 1938-1953 får tilläggs-
pensionen utdelad som tjugondelar. Om man är född tidigt i ovanstående nämnda 
period, kommer en större del av den inkomstgrundade pensionen fås genom 
tilläggspension, än om man är född senare i samma period. Vid en större del 
tilläggspension kommer delen med inkomstpension och premiepension att bli 
mindre. Tilläggspensionen följsamhetsindexeras och följer reallöneutvecklingen i 
samhället.46 Nedan illustreras det allmänna pensionssystemets tre åldersgrupper. 
 
 
 
 

                                                 
37 ABC om pensioner 2006, 39-40. 
38 Ibid.,37. 
39 http://www.forsakringskassan.se/privatpers/pension/38_tjanar_in/olika_delar/ (hämtad 24 januari, 
2007) 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 https://www.minpension.se/SaFungerarPensionen/Default.aspx#Allman_pension (hämtad 26 
mars, 2007) 
44 https://www.minpension.se/Ordlista.aspx (hämtad 26 mars, 2007) 
45 ABC om pensioner 2006, 100. 
46 Ibid., 12. 
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Födda 1937 eller tidigare 

Allmänna 
pensionen

Lagstadgad  
obligatorisk 
ålderspension 

Gamla systemet, 
delvis omgjort 

Födda 1938 till 1953 Födda 1954 eller senare 

20-delar av det gamla och det nya systemet Enbart det nya systemet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:247 Tre åldersgrupper inom det allmänna pensionssystemet. Att det finns tre grupper beror 
på att systemet och lagarna gällande den allmänna pensionen har förändrats. För de födda 1937 
eller tidigare, som enbart har det gamla systemet innebär det att denne har tilläggspension (tidigare 
ATP). Tilläggspensionen kan kompletteras med garantipension för dem som har en låg 
tilläggspension. De som är födda mellan 1938 till 1953 har 20- delar av det gamla och det nya 
systemet. Detta innebär att det gamla och det nya systemet blandas och pensionstagaren får såväl 
tilläggspension, inkomstpension och premiepension samt i vissa fall då pensionen ej är tillräckligt 
stor även garantipension. De som är födda 1954 eller senare får hela sin pension i enlighet med 
nuvarande system, det vill säga att de får inkomstpension och premiepension och i vissa fall 
garantipension. 
 

2.1.3 Tjänstepension  
Tjänstepensionen är reglerad i kollektivavtal eller annat avtal mellan arbetsgivare 
och löntagare. Arbetsgivaren betalar premien då det är denne som ansvarar för 
denna del av pensionen.48 Pension kan ses som en ersättning för de tjänster en 
arbetstagare utfört för sin arbetsgivare under tiden som anställd. 
Pensionsförpliktelsen uppkommer när ett företag utlovar en framtida pension till 
arbetstagare. Den pensionsskuld som företaget har ska på bästa sätt reflektera dess 
pensionsåtagande gentemot sina anställda.49 
 
Tjänstepensioner kan vara såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda. Att 
pensionen är avgiftsbestämd innebär att det är ett bestämt belopp, en procentsats, av 
arbetstagarens lön som betalas in som premie varje månad, det är sedan 
arbetstagaren som bestämmer var pengarna ska placeras för att ge avkastning.50 
Förmånsbestämd tjänstepension innebär att pensionen är bestämd till en viss 
procent av slutlönen redan från det att du börjar jobba. Det är här företaget som bär 
ansvaret för att rätt premiebelopp betalats in. Den största skillnaden mellan 

                                                 
47 ABC om pensioner 2006, 12-13. 
48 https://www.minpension.se/SaFungerarPensionen/Default.aspx#Kollektivavtalad_tjanstepension 
(hämtad 26 mars, 2007) 
49 PRI och FPG, Handbok- FPG/PRI (2004): 30. 
50 https://www.minpension.se/Ordlista.aspx (hämtad 26 mars, 2007) 
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avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner är vem som bär risken - 
såväl den aktuariella som den finansiella.51 Den förmånsbestämda pensionsplanen 
behandlas mer ingående i kapitel 4.4. 
 
Det finns olika typer av kollektivavtalade tjänstepensioner. Det som skiljer dem åt 
är beroende av vad organisationen och arbetsgivare har avtalat fram. De olika 
kollektivavtalade tjänstepensionerna är följande: 52 
 

• Industrin och handelns tilläggspensionsplan för privatanställda tjänstemän 
(ITP). Denna plan omfattar den som är privatanställd tjänsteman och tillhör 
Svenskt Näringsliv och PTK:s avtalsområde. 

• KAP-KL är för anställda inom kommun och landsting. 
• Avtalspension SAF-LO är för privatanställda tjänstemän och omfattar 

privatanställda arbetare som tillhör Svenskt Näringsliv–LO:s avtalsområde. 
• PA 03/PA 91 är för anställda inom staten. 

 
De två pensionsplanerna som är mest förekommande är SAF-LO samt ITP. Då 
SAF-LO är en avgiftsbestämd pensionsplan53 kommer ingen utförlig diskussion om 
denna plan att hållas. ITP-planen är till största del förmånsbestämd vilket innebär 
att denna omfattas av undersökningen som görs i denna studie.54 Nedan kommer en 
beskrivning av denna plan. 
 
2.1.3.1 ITP-planen 
ITP-planen innehåller förutom ålderspension även familjepension, sjukpension och en 
extra ålderspension (ITPK).55 Idag är huvuddelen av ITP förmånsbaserad vilket innebär 
att ITP idag bygger på den lön arbetstagaren har då denne går i pension. Det är alltså en 
bestämd procent av den slutliga lönen som erhålles i pension.56 Ålderspensionen är 
förmånsbestämd medan den kompletterande delen är avgiftsbestämd, den anställde får 
alltså själv bestämma i vilket försäkringsbolag premien för ITPK ska placeras.57 Hur 
hög ålderspensionen blir är beroende av den pensionsgrundade slutlönen samt 
tjänstelängd för arbetstagaren. Med den ITP-plan som nu gäller så påbörjas 
pensionsutbetalningarna, normalt sett, vid 65 år och fördelas under återstående 
livstid.5859 
 
Företagen kan finansiera ITP-planen på olika sätt. Ett alternativ är att göra 
premiebetalningar till Alecta som är förvaltare av ITP. Ett annat är att företagen 
själva svarar för ålderspensionen genom Försäkringsbolaget Pensionsgaranti 

                                                 
51 https://www.minpension.se/Ordlista.aspx (hämtad 26 mars, 2007) 
52 https://www.minpension.se/SaFungerarPensionen/Default.aspx#Kollektivavtalad_tjanstepension 
(hämtad 26 mars, 2007) 
53 https://www.minpension.se/SaFungerarPensionen/OmSaflo.aspx (hämtad 28 mars, 2007) 
54 https://www.minpension.se/SaFungerarPensionen/OmItp.aspx (hämtad 28 mars, 2007) 
55 Handbok- FPG/PRI, 9. 
56 Ibid., 8. 
57 https://www.minpension.se/SaFungerarPensionen/OmItp.aspx (hämtad 28 mars, 2007) 
58 Handbok – FPG/PRI, 9. 
59 Ett nytt avtal angående ITP-planen kommer att träda i kraft den 1 juli 2007 och omfattar anställda 
födda efter 1 januari, 1979. Den nya ITP-planen kommer att vara helt avgiftsbestämd. 
 



INTRODUCERANDE KAPITEL 
 

 

 - 12 - 

(FPG)/Pensionstjänst AB (PRI). De andra förmånerna som finns i ITP, förutom 
ålderspensionen, försäkras alltid hos Alecta.60 
 
2.1.3.2 FPG/PRI & Alecta 
 
 

Pensionsmedel Alecta & 
PRI Collectum

Beräkningsunderlag

Medel för pensionsutbetalningar Skuldberäkning Utbetalning 

pensionbesked

Pensionsstiftelse Företaget Uppg. om Pensionär
anställda

Företaget kan placera pensionskapitalet i

en pensionsstiftelse Kreditförsäkring

FPG

 
Figur 2:361 Organisationsschema över FPG/PRI.62 Denna figur visar hur de olika organisationerna 
som handhar företagens pensionsförpliktelser kan kopplas ihop. I arbetet med ITP samarbetar PRI 
och FPG. FPG gör kreditbedömningar samt garanterar pensionerna ifall ett företag inte skulle 
klara av att fullgöra sin pensionsförpliktelse. PRI registrerar pensionsrätterna, beräknar företagets 
pensionsskuld sköter utbetalningarna till pensionärerna samt tillhandahåller med ekonomisk 
information63 Alecta handhar kollektivavtalade pensionsplaner, främst ålderspensionen men även 
efterlevande samt sjukpension och viss administration åt PRI. Collectum är det administrationsbolag 
som är administrationsbolag för ITP, det är Alecta som administrerar denna verksamhet.64  
 
FPG/PRI: FPG ägs av de försäkrade bolagen. En variant av finansieringslösning 
gällande pensionsåtagandena för ITP som företag har erbjuder FPG i samverkan 
med PRI (FPG/PRI). FPG gör kreditbedömningar av företaget samt om företaget ej 
kan betala ut sina pensionsåtagande garanterar FPG att detta görs. PRI: s uppgifter 
vid detta samarbete är den administrativa biten gällande företagets pensions-
åtagande, så som att registrera pensionsrätt, beräkna företagens pensionsskuld och 
att sköta utbetalningarna. PRI beräknar åt företaget hur stor deras 
pensionsförpliktelse är samt betalar ut dessa. PRI tar in pengar för dessa 
utbetalningar i förskott, detta stäms sedan av året därpå mot de 
pensionsutbetalningar som gjordes. 65 Den pensionsskuld som PRI räknar ut för 
företaget ska på bästa sätt återspegla den pensionsskuld företaget har.66 I 
koncernredovisningen är det dock koncernen själv som bestämmer antagandena. 
 
Lösningen med FPG/PRI innebär att företagen inte betalar en premie till någon 
separat juridisk enhet utan istället kan företaget behålla pensionspengarna inom 

                                                 
60 Handbok – FPG/PRI, 10. 
61 Ibid., 19. 
62 http://www.pri.se/pri/priweb.nsf?opendatabase (hämtad 28 mars, 2007) 
63 Ibid. 
64 Handbok – FPG/PRI, 26. 
65 Ibid., 12-14. 
66 Ibid., 30-31. 
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verksamheten och betala ut dessa först när en arbetstagare har gått i pension. Med 
detta sätt tas en pensionsförpliktelse upp på skuldsidan i balansräkningen vilket 
innebär att företaget själva förfogar över sina pensionsförpliktelser. Om företaget 
skulle gå i konkurs garanterar FPG att pensionerna betalas ut genom att köpa en 
pensionsförsäkring i Alecta och på så sätt avvecklar FPG pensionsskulden.67  
 
För att detta system ska fungera krävs att ett företags samtliga pensionsförpliktelser 
kreditförsäkras hos FPG. Denna kreditförsäkring sker genom en kreditbedömning 
av PRI. Om PRI anser att kreditrisken är alltför hög kan det krävas säkerheter så 
som företagsinteckning eller pantbrev. Varje år betalar företaget in sin kredit-
försäkringspremie till FPG. Om det uppstår ett överskott hos FPG får företagen 
återbäring.68 Om ett företag har andra pensioner än ITP såsom individuella 
pensionsavtal kan PRI kreditförsäkra även dessa.69 
 
Alecta: Alecta är ett livförsäkringsbolag som handhar kollektivavtalade 
pensionsplaner. När ett företag väljer att placera sin ITP hos Alecta innebär detta att 
företaget överlåter genom premie sina pensionsförpliktelser till försäkringsbolaget. 
Ålderspensionen är Alectas huvudverksamhet. Alecta handhar dock även pension 
till efterlevande och sjukpension samt sköter viss administrativ verksamhet på 
uppdrag åt PRI.70 Collectum är ett administrationsbolag för ITP och deras 
verksamhet administreras även denna av Alecta.71  
 
2.1.3.3 Skillnader FPG/PRI och Alecta 
Den största skillnaden mellan dessa två sätt att försäkra sina pensionsplaner är var 
risken ligger - såväl den finansiella som den aktuariella. Premien som ska betalas in 
till Alecta är beroende av den finansiella ställning Alecta har. Avkastningsskatten 
på pensionskapitalet ingår i premien då det är Alecta som betalar denna. Företagen 
som har pensionsplanerna i FPG/PRI står själva för risken samt för 
avkastningsskatten. Detta gör att den ränta som används vid beräkningen av 
pensionskostnaderna således blir olika beroende på var företaget valt att ha sin 
pensionsplan.72  
 
2005 kom ett uttalande från Redovisningsrådets akutgrupp (URA 45). Detta 
uttalande behandlar de problem som förekommer i de pensionsplaner som omfattar 
flera arbetsgivare. Nedan följer kortfattat vad detta uttalande innebär: 73 
 
Alecta lämnade 2004 den information som skulle möjliggöra för företagen att 
redovisa de ITP-planer som finansierats genom försäkring i Alecta som 
förmånsbestämda i enlighet med IAS 19. FAR ifrågasatte dock denna information 
och påstod att denna ej var förenlig med IAS 19. Det som ifrågasattes var vilka 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett företag ska få redovisa 
pensionsplaner som förmånsbestämda. Akutgruppen bedömde att den information 

                                                 
67 Handbok – FPG/PRI, 26. 
68 Ibid., 13. 
69 Ibid., 26-27. 
70 Ibid., 16. 
71 Ibid. 
72 Ibid., 39. 
73 RR, uttalande från RR:s akutgrupp, mars 2005, URA 45 Pensionsplaner som omfattar flera 
arbetsgivare. 
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som lämnades av Alecta inte innehöll det som krävs74 för att dessa pensionsplaner 
ska få klassificeras som förmånsbestämda och således ska företag som finansierar 
sina förpliktelser som ITP-pensioner i Alecta redovisa dessa som avgiftsbestämda.  
 
Av denna anledning kommer därmed inte de pensionsplaner som ett företag har 
försäkrat i Alecta att tas med i undersökningen. 
 
2.1.3.4 Pensionsstiftelse  
Ytterligare ett sätt att förvalta pensionsåtaganden är genom en pensionsstiftelse. En 
pensionsstiftelse är en fristående juridisk person men bildas av företaget. Om 
företaget väljer att använda pensionsstiftelse för sina pensionsåtaganden gör 
företaget avsättningar till en separat juridisk enhet, som sedan ska täcka de 
pensionsåtagandena som företaget har. I detta fall är pensionsförpliktelsen kvar hos 
företaget och det är därmed företaget som står för ansvaret gällande tillgångar för 
att trygga pensionerna.75 Då denna metod tillämpas ska företaget redovisa enligt 
IAS 26- redovisning av pensionsstiftelser.76  
 

2.2 Avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner 
 
Avgiftsbestämd pensionsplan: 
Som tidigare nämnts innebär det om en pensionsplan är avgiftsbestämd att avgiften 
som ska betalas in är bestämd som en fast procentsats av den totala lönen.  
 
Storleken på pensionen som betalas ut till arbetstagaren efter avslutad anställning är 
beroende av de premier som betalats in, avkastningen på dessa medel samt på de 
förvaltningskostnader som försäkringsbolaget tar ut.77 Med en avgiftsbestämd 
pensionsplan är företagets kostnad känd, dock är utfallet för arbetstagaren osäkert. 
Företagets rättsliga eller informella förpliktelse är begränsat till det belopp företaget 
avtalat om att bidra med. Det är arbetstagaren som bär den aktuariella- och 
finansiella risken, det vill säga att arbetstagaren väljer vart pengarna ska placeras 
för att ge bästa avkastning samt själv står för risken att ersättningen kan bli mindre 
än förväntat.78 
 
Vid redovisningen av avgiftsbestämda pensionsplaner tas pensionskostnaden upp i 
resultaträkningen. I enlighet med IAS 19 ska denne utgöras av de kostnader som 
kan hänföras till aktuell period.79 Förutom detta ska upplysning lämnas, ofta i fotnot 
där beloppet för pensionskostnaden är specificerad80. Dock krävs det för de 

                                                 
74 Det som krävs för att pensionsplanen ska få redovisas som en förmånsbestämd pensionsplan är att 
den proportionella andelen av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader kan 
säkerställas för planen som helhet samt att det finns en tillförlitlig och konsekvent metod för att 
fördela förpliktelsen på varje deltagare. Det eventuella överskott eller underskott som uppstår till 
följd av planen måste det finnas regler för hur dessa påverkar framtida avgifter för företaget.  
75 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/ETS_Pensionsstiftelse (hämtad 17 april, 2007) 
76 IAS 26. 
77 IAS 19, pkt 25. 
78 Ibid. 
79 Ibid., pkt 44. 
80 IAS 19, pkt 46. 
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avgiftsbestämda pensionsplanerna inga aktuariella antaganden81. Nedan följer ett 
exempel för att illustrera hur beräkningen av en avgiftsbestämd pensionsplan 
fungerar: 82 
 
Företag X betalar 5 % av bruttolönen i pensionsavgifter enligt den på företaget bestämda 
pensionsplanen. Företagets totala bruttolöner har under året uppgått till 2,7 miljoner 
kronor. Företaget har dock av förenklingsskäl endast betalat in 10 000 per månad till det 
företag som administrerar företags tjänstepensionsplan med avsikten att erlägga resten 
efter räkenskapsårets slut.  
 
Så här redovisas detta:   

 Pensionskostnaden i resultaträkningen: 135 000 kronor (0,05 * 2 700 000) 
 Inbetalda pensionsavgifter: 120 000 kronor (10 000 * 12) 
 Skuld (upplupen kostnad): 15 000 kronor (135 000 – 120 000) 

 
Som exemplet visar påverkas inte balansräkningen nämnvärt utav de 
avgiftsbestämda pensionsplanerna. Endast den del av pensionskostnaden som är 
upplupen tas upp som skuld.83 
 
Förmånsbestämd pensionsplan: 
En förmånsbestämd pensionsplan innebär att företaget är skyldigt att utbetala en 
viss procent av den anställdes slutlön när denna går i pension fram tills att denna 
avlider84. Här krävs antaganden för att uppskatta ungefär hur mycket företaget 
behöver betala ut för att täcka pensionsåtagandena85. Då denna form av 
pensionsplan är huvudföremål för denna studie samtidigt som reglerna för denna är 
komplexa kommer en omfattande genomgång att ges i kapitel 3.2. 

                                                 
81 Så länge som den upplupna kostnaden inte uppkom mer än tolv månader innan bokslutsdagen. Är 
skulden äldre skall den diskonteras.  
Barry  Elliot och Jamie Elliot, Financial Accounting and Reporting 10th edition, (Pearson Education, 
2006), 351. 
82 Elliott, 352. 
83 Ibid., 351. 
84 Handbok – FPG/PRI, 8. 
85 IAS 19, pkt 48. 
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3 Praktisk referensram 
Denna del syftar till att sätta in läsaren i de regler som omger de förmånsbestämda 
pensionsplanerna. Såväl äldre som nuvarande regler kommer att beskrivas för att 
visa på de förändringar som skett på området. Vidare kommer beräkningen av en 
förmånsbestämd pensionsförpliktelse beskrivas, samt vilka faktorer som påverkar 
denna. 
 

3.1 Redovisning av pensioner 
 
Från och med den 1 januari 2005 är det IAS 19 som gäller för noterade företag i 
koncernredovisningen i pensionsredovisningen.86 Innan RR 29 gavs ut av 
Redovisningsrådet i december 2002 och trädde i kraft i januari 2004 fanns det inga 
normer som var specifika för koncernredovisningen av pensionsåtaganden.87 
Tidigare tillämpning uppmuntrades dock av Redovisningsrådet och fyra företag 
valde att tillämpa RR 29 från och med 1 januari, 200388. 
 
På pensionsredovisningsområdet fanns tidigare endast FAR rekommendation 
nummer 4 (FAR 4) som tillämpades av alla aktiebolag. Utöver FAR 4 skulle 
företagen givetvis även följa Årsredovisningslagen samt Lag 1967:531 om 
tryggande av pensionsutfästelse m.m. (Tryggandelagen).89 
 
När det gäller redovisningen i juridisk person har Redovisningsrådet 
rekommenderat användandet av samma rekommendationer som använts för 
koncerner. Dock måste redovisningen följa Tryggandelagen om företaget skall få 
skattemässig avdragsrätt på pensionskostnaderna samt vissa av Finansinspektionens 
föreskrifter. Detta innebar att under 2004 var RR 29 tillämplig på juridiska personer 
inklusive ovanstående regler och under 2005 rekommenderades att IFRS/IAS 
användes men med de tillägg och undantag som anges i RR 32.90  
 
Nedan presenteras de gamla och nya reglerna för pensionsredovisning samt de stora 
skillnaderna som föreligger dem imellan samt andra andra viktiga upplysningar. 

3.1.1 FAR 4 
FAR 4 var det regelverk som aktiebolag tidigare tillämpade vid redovisningen av de 
pensionsåtaganden företaget hade. 
 

• Under FAR 4 redovisades koncernernas pensionsåtaganden i enlighet 
med de lokala regler som gällde i respektive dotterbolags land.91  

• Beträffande avgiftsbestämda pensionsplaner förändrades inte sättet att 
redovisa när RR 29 och IAS 19 trädde ikraft. Det vill säga att avgifterna 

                                                 
86 FAR, rekommendation nummer 4, FARs samlingsvolym del 1 (Stockholm: FAR Förlag, 2005), 
1423. 
87 Janzon, Hög tid att förbereda, 12. 
88 Ibid., 14. 
89 FAR 4, 1423. 
90 RR 29, pkt 159.  
FARs samlingsvolym 2005 del 1, RR 32, 1345. 
91 Janzon, Hög tid att förbereda, 12. 
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kostnadsfördes även under FAR 4 under den tid som den anställde 
tjänade in sin lön.92   

• De förmånsbestämda pensionsförpliktelserna uppskattades med hjälp av 
aktuariella antaganden som togs fram av finansinspektionen och som 
företagen ansågs måste följa. Man beaktade dock inte eventuella 
löneökningar under denna standard utan utgick från den aktuella lönen 
och inte en förväntad slutlön.93 

• Aktuariella vinster och förluster redovisades direkt mot resultatet.94 
 

3.1.2 RR 29 och IAS 19 
RR 29 och IAS 19 är lika i sitt innehåll95 och redogörs för därav tillsammans. 
 
Från och med den 1 januari 2004 skulle RR 29 tillämpas i svenska börsnoterade 
koncerner. IAS 19 skulle komma att tillämpas ett år senare. Skillnaderna mellan 
dessa två normer och FAR 4 är ganska stora.96 
 

• Det är numera företagen själva som skall ansvara för framtagandet av de 
aktuariella antaganden som ligger till grund för beräkningarna av 
pensionsförpliktelsen.97 

• Projected Unit Credit Method (PUCM) heter metoden som enligt RR 29 
och IAS 19 är den enda tillåtna metoden för att beräkna nuvärdet av 
pensionsförpliktelsen. Denna metod skiljer sig från den tidigare 
metoden genom att man tar hänsyn till förväntad slutlön vilket medför 
att kostnadsfördelningen blir linjär istället för progressiv. Under FAR 4 
gjordes beräkningen som tidigare nämnts på nuvarande lön. Att man nu 
tar hänsyn till framtida löneökningar innebär både att pensions-
utfästelserna blir större samt att kostnadsfördelningen blir jämnare.98 

• När RR 29 och IAS 19 introducerades fick företagen välja mellan att 
redovisa aktuariella förluster enligt korridorregeln eller genom annat 
sätt som leder till snabbare redovisning av förluster eller vinster, 
förutsatt att det valda sättet tillämpas konsekvent.99 Från och med den 1 
januari 2005 får företagen också redovisa aktuariella vinster och 
förluster direkt över eget kapital.100 

• Om det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna i en pensionsstiftelse 
överstiger storleken på pensionsutfästelsen får företaget enligt de nya 

                                                 
92 Carina Edlund, Jorma Kyrö och Ingrid Engshagen ”Nyheter inför bokslutet 2004” Balans nr 11 
(2004): 33. 
93 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D32821,00.html (hämtad 31 januari, 
2007) 
94 Janzon, Hög tid att förbereda, 13. 
95 Sven Åke Svenberg, ”Ny rekommendation från Rådet om ersättningar till anställda,” Balans nr 1 
(2003): 29. 
96 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D32821,00.html (hämtad 31 januari, 
2007) 
97 Ibid. 
98 Janzon, Hög tid att förbereda, 13. 
99 RR 29 pkt 95.  
IAS 19 pkt 93. 
100 Claes Janzon och Johan Ericsson, ”Ändrade regler för pensionsredovisning” Balans nr 1, (2006): 
34. 
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normerna redovisa detta överskott som en tillgång i balansräkningen. 
Något som tidigare inte var tillåtet.101 

 
3.1.2.1 Skillnader mellan IAS 19 och RR 29 
De små skillnaderna som förekommer mellan de ovanstående standarderna är 
följande:  

• Punkten 159 i RR 29 tar upp att juridiska personers redovisning måste 
följa vissa svenska regler.102 Eftersom IAS 19 är en internationell 
standard är det självklart att denna punkt inte finns med där. 

• Årsredovisningslagens upplysningskrav finns med i RR 29. 103 Detta är 
av nyss nämnda skäl inte heller intaget i IAS 19. 

 

3.1.3 Viktiga övergångsregler 
Då avsikten med denna studie är att testa huruvida företag använder diskretionärt 
fastställda aktuariella antaganden i earnings management-syfte är det väldigt viktigt 
att rätt siffror och antaganden används som underlag i undersökningen. Följande 
övergångsregler är viktiga att känna till vid denna undersökning. 
 
Normalt skall de generella övergångsreglerna i RR 5 tillämpas vid övergång till nya 
redovisningsprinciper. För de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna skall dock 
reglerna i punkterna 161 och 162 i RR 29 användas.104 
 

• Företaget skall beräkna sin ingående pensionsskuld per den 1 januari 
2004. Detta medför att utgående skuld 2003 med största säkerhet 
kommer att avvika från den som rapporteras som ingående skuld 
2004.105 

• Om ingångsskulden är mindre än den skuld som rapporterats 2003-12-
31 skall minskningen redovisas direkt mot eget kapital.106 

• Om ingångsskulden är större har företaget två alternativ att välja 
mellan:107 

 
1. Redovisa hela skillnaden mot eget kapital utan påverkan på 

resultatet. 
2. Fördela ökningen linjärt över maximalt fem år. Dessa 

fördelningar skall dock redovisas över resultaträkningen och 
påverkar således resultatet.  

 
Exakt vilka data som kommer att användas i studien behandlas i kapitel 5. 
 

                                                 
101 Janzon, Hög tid att förbereda, 13. 
102 RR 29. 
103 Ibid. 
104 Ibid., pkt 161 och 162. 
FARs samlingsvolym 2005 del 1, RR 5. 
105 Svenberg, 29. 
106 Ibid. 
107 Ibid., 29-30. 
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3.2 Förmånsbestämda pensionsplaner 
 
Redovisningen av en förmånsbestämd pensionsplan är mycket mer komplex än för 
en avgiftsbestämd pensionsplan108. Det finns även mer krav på upplysningar som 
ska lämnas angående de antaganden som gjorts109.  
 
För att kunna tillgodogöra sig denna uppsats på ett tillfredsställande sätt fordras 
goda kunskaper om hur förmånsbestämda pensionsplaner uppkommer och 
redovisas. Härav följer nedan en genomgående behandling av dessa.  
 
Förmånsbestämda pensionsplaner är alla andra planer för ersättningar efter avslutad 
anställning som inte faller under definitionen av avgiftsbestämda110. Under en 
förmånsbestämd pensionsplan avtalar arbetsgivaren med arbetstagaren att om i 
framtiden utbetala en viss ersättning. En sådan ersättning kan vara till exempel en 
viss procent av arbetstagarens slutlön varje år under resten av arbetstagarens liv.111 
Det kan också vara en klumpsumma som betalas ut vid pensioneringen112. 
 
Då regleringen av överenskommelsen skall ske i framtiden uppkommer risker för 
arbetsgivaren. Denne måste göra antaganden beträffande livslängd, löneöknings-
takt, inflation, diskonteringsränta och avkastning på förvaltningstillgångar. 
Aktuariell risk kallas risken att pensionsförpliktelsen blir dyrare att reglera än vad 
den ursprungligt uppskattats till. Om förmånstagaren lever tills denne är 90 år 
istället för 80 år kan företaget tvingas betala ut ersättning 10 år till beroende på hur 
avtalet är utformat. Finansiell risk är risken för att avkastningen på avsatta medel 
eller diskonteringsräntan utfaller olyckligt för företaget113. Pensionsskulden kan 
vara såväl fonderad, delvis fonderad eller icke fonderad. Med en fonderad 
pensionsplan menas att medel sätts av till en från företaget fristående separat 
juridisk enhet114.  
 

3.2.1 Redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner i 
Balansräkningen 
Den förmånsbestämda pensionsskuld som skall redovisas i balansräkningen räknas 
fram på nedanstående sätt:115 
 

• A. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen 
(nuvärdet av de förväntade framtida pensionsbetalningarna utan att 
avdrag för värdet på eventuella förvaltningstillgångar gjorts) 

• B. + eventuella aktuariella vinster/- aktuariella förluster (som ej 
redovisats) 

• C. - eventuella kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder (som 
ej redovisats) 

                                                 
108 IAS 19, pkt 48. 
109 Ibid., pkt 120.  
110 Ibid., pkt 7. 
111 Ibid., pkt 68. 
112 Ibid., pkt 65. 
113 Ibid., pkt 49. 
114 Ibid.. 
115 Ibid., pkt 54. 
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• D. – verkligt värde på balansdagen av de eventuella förvaltnings-
tillgångar som i framtiden ska användas för att reglera förpliktelserna 

 
Om nettot av följande poster blir positivt innebär det att företaget skall redovisa en 
skuld i balansräkningen116. I tillhörande noter skall även upplysningar lämnas där 
man specificerar de olika posterna117. Nedan kommer en redogörelse över hur varje 
del av denna beräkning skall gå till: 
 
A. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen 

(nuvärdet av de förväntade framtida pensionsbetalningarna utan att 
avdrag för värdet på eventuella förvaltningstillgångar gjorts) 

 
Beräkningen av pensionsförpliktelsen måste göras med PUC-metoden. Med denna 
metod periodiseras kostnaden för förpliktelsen linjärt mellan den tidpunkt som gav 
upphov till kostnaden enligt pensionsplanen fram till och med den beräknade 
återstående verksamma tiden till pension för arbetstagaren. 118 Att periodiseringen 
sker linjärt med denna metod beror på att tjänstgöringsperioderna anses ge upphov 
till en tillkommande enhet av den slutgiltiga förpliktelsen vid pensionstillfället.119 
 
Vi visar här med ett exempel120 hur PUC-metoden fungerar. För att göra det enklare 
att förstå har vi i detta exempel antagit att inga förändringar i antaganden sker under 
perioden. 
 
Exempel: Antag att en nytillsatt chef har 3 år kvar till pension och har garanterats 
1 procent av sin slutlön multiplicerat med antalet tjänsteår. Chefen antas lämna 
företaget i slutet av år 3. Ersättningen skall betalas ut som en klumpsumma. Lönen 
som är på 1000 000 kr antas växa med 7 procent per år. Diskonteringsräntan som 
används är satt till 10 procent.  
 
 
Tabell 3:1, Exempel och illustration av PUC- metoden 
 

År  1 2 3 
Ersättning hänförlig till:       
Tidigare år   11449 22898 
Innevarande år 11449 11449 11449 
Innevarande och tidigare år 11449 22898 34347 
Ingående förpliktelse   9462 20816 
Ränta 10 %   946 2082 
Kostnader avseende tjänstgöring under 
innevarande år 9462 10408 11449 
Utgående förpliktelse 9462 20816 34347 

 
1. Slutlönen beräknas till: 1000 000 kr * 1,072 = 1 144 900 kr. 
2. En procent av detta blir: 0,01 * 1 144 900 kr = 11 449 kr. 

                                                 
116 IAS 19, pkt 49 och pkt 58. 
117 Ibid., pkt 49 och pkt 120. 
118 Ibid., pkt 64. 
119 Ibid., pkt 65. 
120 Henrik Nilsson, Kompendium kap 13, Redovisning av ersättning till anställda, 192-193. 
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3. 11 449 är alltså den årliga intjänande ersättningen, på 3 år blir detta 
sammanlagt 34 347 kr. 

4. Då utbetalningen inte sker förrän om 2 år skall skulden diskonteras med 
diskonteringsräntan (10 %) vid slutet av år 1. Nuvärdet av skulden blir då, 
avrundat: 11 449 kr/1,12 = 9462 kr. Denna summa blir också den 
utgående förpliktelsen år 1. 

5. I slutet av år 2 har ytterligare en enhet av den totala förpliktelsen 
uppkommit, dvs. 11 449 kr. Liksom tidigare skall denna skuld diskonteras: 
11 449 kr/1,1 = 10 408 kr 

6. Då utbetalningen av förpliktelsen från år 1 har kommit ett år närmare 
reglering skall en räntekostnad tas med i årets kostnad, vilket avrundat 
blir: 9462 kr * 0,1= 946 kr. För år 3 blir räntekostnaden: (946 kr * 1,1) + 
(10 408 kr * 0,1) = 2082 kr. Kostnaderna avseende detta års kostnad 
diskonteras inte då utbetalning sker. 

 
B. + eventuella aktuariella vinster/- aktuariella förluster (som ej redovisats) 
Aktuariella vinster och förluster uppstår av: 

• Effekterna av skillnader mellan tidigare aktuariella antaganden och 
vad som faktiskt inträffat, samt, 

• Effekter av ändringar av aktuariella antaganden. 
 
De aktuariella vinsterna och förlusterna kommer från förändringen i nuvärdet av 
pensionsutfästelserna eller det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna. 121 
 
Vid bokslutet 2004 tilläts två olika sätt att redovisa eventuella aktuariella vinster 
och förluster. För bokslutet 2005 och framåt tillkom ytterligare ett sätt. De sätt som 
nu är tillämpliga är: 
 

• enligt korridorregeln 
• valfritt systematiskt sätt som leder till snabbare redovisning122. 
• redovisning mot eget kapital 

 
Nedan följer en presentation för samtliga redovisningsalternativ gällande aktuariella 
vinster och förluster som beskriver hur valt sätt påverkar resultat- och 
balansräkning. 
 
Korridorregeln: Väljer man att tillämpa denna regel kommer inte hela beloppet av 
de eventuella aktuariella förlusterna eller vinsterna att redovisas. Endast den del av 
nettobeloppet av dessa (i början av redovisningsperioden) som överstiger 10 
procent av det högsta av antingen den förmånsbestämda förpliktelsen eller 
förvaltningstillgångarnas verkliga värde skall beaktas. Dock skall detta belopp först 
divideras med den genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de som 
pensionsplanerna omfattar innan redovisning i resultaträkning sker.123 
 

                                                 
121 IAS 19, pkt 94. 
122 Med snabbare redovisning antas man mena direkt mot resultatet. Janzon et al., 33. 
123 IAS 19, pkt 95. 
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De aktuariella vinster eller förluster som inte redovisas på grund av nyss nämnda 
regler påverkar inte resultaträkningen men inte heller balansräkningen124. Om 
pensionsutfästelsen ökar, på grund av till exempel en sänkt diskonteringsränta 
uppkommer också en aktuariell förlust. Enligt sättet att beräkna pensionsskulden i 
balansräkningen ”kvittas” denna nästkommande år fullt ut i uträkningen om den 
(ackumulerat med tidigare förluster) faller inom 10 procentgränsen. Detta medför 
att ingen ytterligare skuld i så fall har uppkommit. Om den aktuariella förlusten 
eller vinsten hade varit större än de 10 procenten syns däremot den överskjutande 
delen som en ökning av pensionsutfästelsen då den inte ”kvittas” av de oredovisade 
aktuariella förlusterna.125 Noteras kan göras att denna metod medför att skulden 
som redovisas i balansräkningen kan avvika från vad som kan kallas det verkliga 
värdet på pensionsskulden. 
 
Valfritt systematiskt sätt som leder till snabbare redovisning: Denna skrivelse i IAS 
19 anses avse en redovisning direkt mot resultatet och därmed märks hela beloppet 
av den aktuariella vinsten eller förlusten omgående i resultaträkningen.126 
 
Mot eget kapital: Detta sätt att redovisa aktuariella vinster och förluster är tillåtet 
sedan 1 januari, 2005. Om man väljer denna metod skall hela den aktuariella 
vinsten eller förlusten redovisas direkt mot eget kapital och märks således aldrig av 
i resultaträkningen. Det verkliga värdet av pensionsskulden är därmed alltid det 
värde som återfinns i balansräkningen. Förändringen i eget kapital skall redovisas 
separat under titeln ”redogörelse över redovisade intäkter och kostnader.” 127 
 
C. – eventuella kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder (som ej 
redovisats). 
Om villkoren för en pensionsplan ändras kan det uppstå kostnader som är 
hänförliga till tidigare år. Om de nya villkoren innebär att företaget skall betala ut 
mer ersättningar ökar åtagandet för företaget. Summan av kostnaderna som 
förändringen innebär skall emellertid vanligtvis inte redovisas direkt. De skall 
istället fördelas linjärt över tiden fram till dess att ersättningarna inte är antastbara. 
En antastbar ersättning är en ersättning som kan komma att bortfalla helt eller delvis 
om förmånstagaren slutar sin anställning i förväg. Den är alltså villkorad. Om 
ersättningsändringen gäller för en tid som redan är oantastbar tas hela beloppet med 
i beräkningen av pensionsskulden som redovisas i balansräkningen. 128 
 
D. – verkligt värde på balansdagen av de eventuella förvaltningstillgångar som 
i framtiden ska användas för att reglera förpliktelserna. 
Förvaltningstillgångar består av tillgångar, såsom aktier, obligationer och 
fastigheter som innehas av en pensionsstiftelse eller, under vissa omständigheter, 
försäkringsbrev som är utgivet av en försäkringsgivare som inte är företaget 

                                                 
124 Alltså det som inte redovisas vid uträkningen enligt korridorregeln. 
125 IAS 19, pkt 94 och 95. 
RR 29, bilaga 1. 
126 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Accounting update, nr 1 (okt 2005) Tillgänglig på: 
http://www.pwc.com/se/swe/ins-sol/spec-int/ias/Accounting_Update_105.pdf (hämtad 28 mars, 
2007): 5-9. IAS 19, pkt 93. Janzon, Ändrade regler för pensionsredovisning, 33. 
127 Janzon, Ändrade regler för pensionsredovisning, 34. 
128 IAS 19, pkt 96-97. 
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närstående. 129 Värdet på dessa tillgångar skall dras bort då man beräknar den skuld 
som ska redovisas i balansräkningen. 
 
Om man följer steg A till och med D erhåller man det nettobelopp som ska 
redovisas som en skuld eller tillgång i balansräkningen. 
 

3.2.2 Redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner i 
Resultaträkningen 
När det gäller kostnadsberäkningen för pensionsåtagandena skall även denna 
beräknas stegvis. Nettot av beloppet som fås genom följande beräkning skall tas 
upp som kostnad eller intäkt130 i resultaträkningen.131 
 

A. Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period. 
B. + Räntekostnader. 
C. – Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 
D. – Aktuariella vinster/+ aktuariella förluster (den del som ska redovisas). 
E. + Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder (den del 

som ska redovisas). 
F. +/- Effekter av eventuella reduceringar och regleringar. 

 
De poster som utgör kostnaden i resultaträkningen är de kostnader som får 
pensionsskulden att förändras.132 De viktigaste posterna har redan introducerats och 
kommer att behandlas ytterligare i det utförliga exempel som följer nedan. 
 

3.2.3 Utförligt exempel133 
För att klargöra hur alla poster påverkar varandra följer nedan ett utförligt exempel:  
 
Vi antar att både nuvärdet (NV) av den förmånsbestämda förpliktelsen samt det 
verkliga värdet (VV) av förvaltningstillgångarna är 1000 i början av perioden.  
 
Förpliktelsen: Först beräknas förändringen av förpliktelsen och vad förändringen 
är hänförlig till: 
 
 
Tabell 3:2, Exempel på förändring av nuvärdet. 
 

NV av förmånsbestämd förpliktelse i början av året 1000 
Diskonteringsränta i början av året 10 % 
Årets kostnad för intjänande av pensioner 160 
Utbetalda premier 150 
NV av förmånsbestämd förpliktelse i slutet av året 1100 

 

                                                 
129 Ibid., pkt 7. 
130 Hänsyn skall tas till punkt 58 b, IAS 19, som begränsar hur mycket som får tas upp som intäkt. 
131 IAS 19, pkt 61. 
132 Elliot, 357. 
133 Alla siffror i exemplet är tagna från Barry Elliott och Jamie Elliott, Financial Accounting and 
Reporting 10th edition, 358-359. Tabellkommentarerna är författarnas egna.  
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Kommentar till tabell: NV av den förmånsbestämda förpliktelsen samt diskonteringsräntan är 
kända i början av året. Under året tjänar de anställda in nya förmåner samtidigt som företaget 
betalar ut pengar till tidigare anställda som gått i pension. Vid slutet av året fastställs emellertid NV 
av den förmånsbestämda förpliktelsen med hjälp av PUC-metoden till 1100.  
 
  

NV av förmånsbestämd förpliktelse i början av året 1000   
Räntekostnad 100   
Årets kostnad för intjänande av pensioner 160   
Utbetalda premier  -150 
Aktuariell vinst (OBS subtraheras)  -10 
NV av förmånsbestämd förpliktelse i slutet av året 1100   

 
Kommentar till tabell: Räntekostnad samt årets kostnad skall läggas till skulden vilket ökar denna 
med totalt 260. De utbetalda premierna har minskat skulden med totalt 150. Summan av dessa 
poster plus NV av förpliktelsen i början av året skulle resultera i en förmånsbestämd förpliktelse i 
slutet av året på 1110. Som kan ses har dock den förmånsbestämda förpliktelsen i slutet av året 
beräknats till 1100. Detta medför att en aktuariell vinst om 10 har uppstått. 
 
Den aktuariella vinsten på 10 som har uppstått i exemplet ovan beror alltså på att 
något aktuariellt antagande har ändrats vilket har medfört att skulden minskat. Det 
skulle kunna vara diskonteringsräntan eller förväntade löneökningar. Som bekant 
medför en höjd diskonteringsränta, ceteris paribus, att NV av den förmånsbestämda 
förpliktelsen i slutet av året blir mindre. En sänkt löneökningstakt skulle innebära 
samma sak för förändringen i skulden. 
 
Förvaltningstillgångar: Här följer beräkningen av förändringen i 
förvaltningstillgångarna samt vad förändringen är hänförlig till: 
 
Tabell 3:3Exempel på förändring i förvaltningstillgångar 
 

Verkligt värde av förvaltningstillgångarna i början av året 1000 
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna i början 
av året 12 % 
Verkligt värde av förvaltningstillgångarna i slutet av året 1190 

 
Kommentar till tabell: Förvaltningstillgångarna i början av året samt den förväntade avkastningen 
är kända. När värderingen av förvaltningstillgångarna görs i slutet av året uppgår dessa till 1190. 
 
 

Verkligt värde av förvaltningstillgångarna i början av året 1000   
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 120   
Tillskott av förvaltningstillgångar  90   
Utbetalt från förvaltningstillgångar  -150 
Aktuariell vinst (OBS adderas) 130   
Verkligt värde av förvaltningstillgångarna i slutet av året 1190   

 
Kommentar till tabell: Den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna, 120, läggs till 
värdet av dessa i början av året. Även tillskjutna medel, 90, läggs till. 150 betalas ut från fonden för 
att reglera skulder till anställda som gått i pension. Vid årets slut uppmäts tillgångarnas verkliga 
värde till 1190. Summan av posterna innan aktuariell vinst blir 1060. Det som förklarar 
diskrepansen är att en aktuariell vinst har uppstått som troligen beror på en högre faktisk 
avkastning. 
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Aktuariella vinster/förluster: Om vi antar att företaget ifråga använder 
korridorregeln för att redovisa aktuariella vinster och förluster skall dessa beräknas. 
De aktuariella vinster och förluster som ska beaktas i beräkningen av dem som skall 
redovisas är de oredovisade aktuariella vinsterna och förlusterna som fanns vid årets 
början. Då det i detta exempel inte fanns några vid årets början behövs ingen sådan 
beräkning göras.  
 
 
Resultaträkningen: I våra beräkningar ovan har vi tagit fram de siffror som netto 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Dessa är: 
 
Tabell 3:4, Förändring i resultaträkningen 
 

Kostnad för årets intjänande av pensioner 160   
Räntekostnad 100   
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna i slutet av 
året  -120 
Aktuariella vinster/förluster som ska redovisas 0   
Kostnader hänförliga till tidigare år 0   
Kostnad att redovisa i resultaträkningen 140   

 
Kommentar till tabell: Värt att kommentera är att det är den förväntade avkastningen, 120, som 
reducerar den summa som redovisas i resultaträkningen. Igen kan påpekas att inga aktuariella 
vinster eller förluster redovisas detta år då den ingående balansen för dessa var 0. 
 
 
Balansräkningen: Skulden som redovisas i balansräkningen blir således: 
 
Tabell 3:5, Förändring i balansräkningen 
 

NV av pensionsförpliktelsen i slutet av året  1100   
Verkligt värde på förvaltningstillgångarna i slutet av året  -1190 
Oredovisade aktuariella vinster (OBS adderas) 140   
Skuld att redovisa i balansräkningen 50   

 
Kommentar till tabell: För att underlätta förståelsen kan man tänka att av den oredovisade 
aktuariella vinsten härstammar 10 från NV av pensionsutfästelsen och 130 från det verkliga värdet 
av förvaltningstillgångarna. Dessa värden läggs tillbaka och skulden om 50 erhålles. Således har 
inte skulden som redovisas i balansräkningen påverkats något av de nya antagandena i om 
pensionsutfästelsen eller den höga avkastningen på förvaltningstillgångarna. 
 
Framställningen ovan påminner om vad som sker i de svenska börsnoterade 
koncernerna första året som de nya reglerna tillämpas, det vill säga bokslutet 2004. 
 

3.3 Diskussion angående de olika redovisningssätten 
  

Vid tillämpning av korridorregeln skjuts redovisningen av aktuariella vinster och 
förluster upp vilket betyder att beloppet som redovisas i balansräkningen inte får så 
stor betydelse som om dessa hade redovisats direkt. Att så blir fallet beror på att det 
redovisade beloppet då kommer att avvika från det verkliga beloppet för 
pensionsförpliktelsen. Dock menar de som anser att korridorregeln är ett bra 
alternativ att den volatilitet som uppstår vid beräkningen av pensionsförpliktelsen 
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undviks och att de aktuariella vinsterna och förlusterna i det långa loppet jämnar ut 
sig. Detta kan därmed ses som ett attraktivt val av redovisningsmetod. 134   
 
Den kritik som främst finns mot korridorregeln är huruvida den utjämningseffekt 
som medföljer är positiv eller inte. NAPF135 anser att denna utjämning inte är 
teoretiskt försvarbar för annat än att minska volatiliteten eftersom den medför 
finansiella rapporter med information som kan vilseleda användarna då den ”döljer” 
verkliga värden samt att informationen blir svårare att bearbeta för dem som ska 
analysera företaget.136 Även Whittington et al., anser att den korridorregel som nu 
finns och den utjämningseffekt denna medför inte bör existera eftersom den medför 
upplupna belopp som utelämnas från resultat- och balansräkning.137  
 
Att redovisa aktuariella vinster och förluster direkt mot eget kapital, innebär såväl 
fördelar som nackdelar. En fördel kan anses vara att informationen blir mer 
transparent. Volatiliteten i resultaträkningen kommer också att minska då 
amortering av aktuariella vinster och förluster uteblir samt att effekten av de 
oredovisade aktuariella vinsterna/förlusterna uteblir. Dock kan volatiliteten öka i 
det pensionsbelopp som redovisas samt i eget kapital eftersom effekten av aktuariell 
vinst och förlust tas med och syns direkt.138 
 
Företagens sätt att redovisa eventuella aktueriella vinster eller förluster påverkar 
inte denna studie i någon nämnvärd omfattning. Hade studien istället fokuserat på 
storleken på de aktuariella vinster eller förluster som kan uppstå hade de olika 
redovisningsalternativen varit av större intresse. 

 
 

                                                 
134 Janzon, Ändrade regler för pensionsredovisning, 33. 
135 Formed in 1923, the National Association of Pension Funds, is the leading UK body providing 
representation and other services for those involved in designing, operating, advising and investing 
in all aspects of pensions and other retirement provision. Hemsida: http://www.napf.co.uk/ (hämtad 
28 mars, 2007) 
136 NAPF, policy paper, Accounting for pensions, pensions accounting in financial statements 
prepared under international financing reporting standars, (2004): 2. 
137 Whittington, 93. 
138 Janzon, Ändrade regler för pensionsredovisning, 33-34. 
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4 Teoretisk referensram 
I denna del motiveras problemformuleringen med en genomgång av teorier samt 
tidigare studier på området. Vidare klargörs vad som menas med earnings 
management, samt vad som kan förklara förekomsten av detta i redovisningen i 
allmänhet samt i pensionsredovisningen i synnerhet. Avslutningsvis ges en 
sammanfattning av viktigare studier på området med relevans för denna 
undersökning.  
 

4.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 
Hur redovisningens kvalitativa egenskaper bör vara ges uttryck för i den 
föreställningsram som RR översatt från IASB. Det är denna som utgör grunden för 
normgivningen inom redovisningen i EU. Vid tillfällen då det saknas normer för en 
redovisningsfråga är Föreställningsramen bra för tolkningshjälp.139  
 
Föreställningsramen består av två grundläggande antaganden; att redovisningen ska 
ske på bokföringsmässiga grunder och att fortlevnadsprincipen ska antas. 
Informationen skall vidare uppfylla de krav som ställs utifrån de 
informationskvalitativa egenskaperna, främst; begriplighet, relevans, tillförlitlighet 
samt jämförbarhet.140 För att intressenter ska kunna använda de uppgifter och 
beräkningar angående den förmånsbestämda pensionsplanen som lämnas i de 
finansiella rapporterna krävs framförallt att dessa är tillförlitliga. Uppgifterna bör 
också vara jämförbara för att underlätta intressenternas val av investeringar.141 
Nedan ges en kort beskrivning av de informationskvalitativa egenskaperna:142 
 

• Tillförlitlighet: Att information är tillförlitlig innebär att de mätmetoder 
som använts vid redovisningen är pålitliga och representerar dess ändamål 
och syfte samt upprätthåller en viss kvalitet. Tillförlitlig information ska 
även vara neutral för att vara representerbar samt verifierbar, två viktiga 
komponenter för tillförlitlig information.  

• Jämförbarhet: Informationens användbarhet ökar om användaren kan 
jämföra de uppgifter som erhålles över tiden samt mellan företag. För att 
information ska vara jämförbar krävs att denna upprättas och presenteras på 
liknande sätt. 

• Begriplighet: Det ska finnas en länk mellan intressenterna och 
redovisningsinformationen som lämnas av ett företag eftersom information 
måste vara begriplig för att vara användbar. Att den är begriplig ligger lika 
mycket i den information som lämnas, som att användaren av 
informationen måste vara insatt i ämnet, sambandet mellan dessa två ger 
begriplig information som är användbar. 

• Relevans: För att information ska vara relevant ska den kunna påverka 
användaren i sitt beslutsfattande. Relevant information ska behandla såväl 

                                                 
139 Kristina Artsberg, Redovisningsteori: Policy och praxis (Malmö: Liber ekonomi, 2005), 165-166. 
140 Artsberg, 166-168. 
141 Richard G. Schroeder, Myrtle W. Clark och Jack M. Cathey, Financial Accounting Theory and 
Analysis, text readings and cases (USA: John Wiley & Sons, 2001), 20-23. 
142 Ibid., 19-23. 
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det som har skett, det som nu sker och det som ska komma att ske gällande 
företaget och som kan vara av vikt för användarna av de finansiella 
rapporterna. 

 
Att intressenterna kan lita på den information som lämnas är av största vikt. Detta 
gäller även för pensionsredovisningen. En liten förändring av de aktuariella 
antagandena kan ha en stor påverkan på ett företags nuvärde av 
pensionsutfästelsen143. Om dessa antaganden används i earnings management-syfte 
kan detta påverka intressenterna till att göra val som de annars inte skulle ha gjort. 
Komplexiteten i redovisningen gällande förmånsbestämda pensionsplaner kan 
påverka begripligheten negativt och det kan då vara lättare att göra antaganden som 
medvetet vilseleder användarna när risken för att det upptäcks är mindre144. 
 
För att användarna ska kunna dra nytta av den information som ges, angående till 
exempel pensionsskulden och pensionsförpliktelsen, måste denna vara 
tillförlitlig145. Det blir således i grund och botten informationens kvalitativa 
egenskaper som blir föremål för studie i denna uppsats. 
 

4.2 Earnings management  
 
Då vi ej har funnit något svenskt begrepp som enligt vår åsikt på ett tillräckligt 
passande sätt motsvarar det engelska begreppet, earnings management, kommer vi i 
denna uppsats att använda det engelska begreppet. Tänkbara svenska översättningar 
av detta begrepp såsom, vinstmanipulering eller förskönande justeringar bedömdes 
inte träffa rätt beträffande den sökta betydelsen. 
 
Det finns flera olika definitioner på vad earnings management innefattar. Det som 
skiljer definitionerna är bland annat vad det är man påverkar med earnings 
management. Vissa definitioner är smala och fokuserar enbart på påverkan av 
vinsten. Penman, till exempel, anser att earnings management alltid uppstår genom 
överdriven försäljning eller undervärderade kostnader146. 
 
Andra forskare har en bredare syn på vad som utgör earnings management. Scipper 
ger följande definition: 
 

”…a purposeful intervention in the external financial reporting process, with the 
intent of obtaining some private gain…”147 

 
Denna definition innefattar alltså allt meningsfullt ingripande i den finansiella 
rapporteringen förutsatt att det görs av egenintresse. 
 
 

                                                 
143 Asthana, 69. 
144 Ibid., 45. 
145 Schroeder et al., 19-23. 
146 Stephen H. Penman, Financial statement analysis and security valuation 3rd edition (New York: 
Mc Graw Hill, 2007), 634. 
147 Patricia Dechov, “Earnings management: Reconciling the views of Accounting Academics, 
Practitioners and Regulators” Accounting Horizons, Vol 14 No. 2 June ( 2000): 239. 
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En annan bredare definition av earnings management är Healy och Wahlens:  
 
”Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting 

and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some 
stakeholders about the underlying economic performance of the company, or to 

influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers.”148 
 
Det är denna definition som har använts som utgångspunkt vid definieringen av 
earnings management i denna uppsats. Anledningen till detta är att författarna är av 
den åsikten att inte bara earnings management som påverkar resultatet bör beaktas. 
Ett företag kan nämligen ha incitament att ej bryta mot vissa låneklausuler149 som 
ofta innehåller krav på att företaget måste upprätthålla en minimum-soliditet. 
Sådana krav bör kunna ha påverkan på företagets sätt att redovisa tillgångar och 
skulder utan avsikt att påverka vinsten. Författarna anser att ett av ledningen 
medvetet val att justera aktuariella antaganden för att vilseleda intressenter eller för 
att undvika att klausuler bryts, faller inom definitionen ovan. Då denna uppsats 
fokuserar på earnings management genom aktuariella antaganden har författarna 
formulerat följande definition. Det är denna definition som åsyftas när det i 
uppsatsen refereras till earnings management: 
 

Earnings management föreligger då ledningen medvetet justerar aktuariella 
antaganden med syftet att vilseleda intressenter eller för att undvika att klausuler 

bryts.150 
 

4.2.1 Motiv för earnings management 
I denna uppsats undersöks huruvida earnings management förekommer vid 
redovisningen av företags förmånsbestämda pensionsskuld och pensions-
förpliktelse. Vad som kan förklara förekomsten av earnings management samt de 
motiv ledningen kan ha för detta kommer nedan att behandlas.  
 
4.2.1.1 Agentteorin 
Agentteorin beskriver förhållandet mellan principalen (här företagets ägare) och 
agenten (här den av ägarna valda ledningen). Principalen vill att agenten ska handla 
i principalens bästa intresse, vilket i allmänhet innebär ekonomisk välfärd för 
denne. Intressekonflikter kan uppstå mellan agenten och principalen då de inte alltid 
har gemensamma intressen eller ett gemensamt mål. Denna intressekonflikt kan 
leda till att kostnader (agentkostnader) uppstår för principalen eftersom denne vill 
försäkra sig om att agenten jobbar för att principalens mål uppnås. Exempel på 
sådana agentkostnader kan t.ex. vara den kostnad som tillkommer för att en revision 
ska genomföras, vilket kan försäkra principalen om att agenten utför jobbet på ett 
lämpligt sätt. Att agenten alltid handlar i eget intresse samt för egen vinings skull, 
är ett grundläggande antagande som agentteorin bygger på. Genom att skapa 
omständigheter som gör att de båda strävar efter samma mål, kan intressekonflikten 
lösas.151 

                                                 
148 Paul M. Healy och James M. Wahlen, “A Review of the Earnings Management Literature and Its 
Implications for standard Setting”, Working paper, (Juli 1999): 4. 
149 Dechov, 247. 
150 Av författarna komponerad definition utifrån en definition av Healy och Wahlen. 
151 Artsberg, 84. 
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Enligt agentteorin kan man utgå från att ledningen sköter redovisningen med den 
egna vinningen i åtanke. Det finns många incitament för ledningen att använda 
earnings management, gemensamt är att ledningen inte anser att intressenterna har 
möjlighet att avslöja denna påverkan152. Vad som kan motivera earnings 
management från ledningen är till exempel153.  
 

• Minska fluktuationer: eftersom marknaden inte tycker om överraskningar 
kan earnings management användas för att undvika dessa. Överraskningar 
leder till större risker, vilket gör att investerare kan komma att värdera 
företaget lägre än i annat fall.  

• Om vinsten är högre alternativt lägre än det uppsatta målet för aktuell 
period. Risken här ligger i att företaget kan vilja minska verklig vinst när 
vinstmål är uppnådda, för att sedan ta ut denna vinst vid tillfälle då det 
uppsatta målet inte nås.  

• Press utifrån på företaget att generera vinster ökar risken för earnings 
management. 

 
Ledningens välförd och ersättning är ofta sammanlänkad med företagets resultat 
genom olika former av incitamentsprogram.154 Det är ledningen som ansvarar för 
redovisningen och framtagandet av de aktuariella antagandena, vilket i enlighet med 
resonemanget ovan, innebär en risk för att de använder denna kontroll i eget 
syfte.155 Genom aktuariella antaganden kan företagets vinster samt soliditet 
påverkas. Att bevisa att earnings management faktiskt använts är dock svårt, då det 
hela går ut på att dölja justeringar där det är svårt att finna dem156. 
 

4.2.2 Diskussion beträffande earnings management 
Utgångspunkten i resonemanget ovan är att ledningen använder earnings 
management för egen vinnings skull. Företaget som sådant, samt situationer runt 
detta, kan påverka ledningen till earnings management.  
 
De förpliktelser företaget har till, exempelvis kreditgivare, kan vara ett motiv till 
användningen av earnings management. Ledningen kan komma att justera siffrorna 
för att de ska uppfylla de avtalsförpliktelser som företaget har157. Om ett företag 
inte klarar av att uppfylla dessa avtalsförpliktelser kan det bli kostsamt vilket i sin 
tur kommer att återspegla ledningens sätt att sköta företaget. Beträffande 
pensionsredovisning kan de aktuariella antaganden som företaget gör påverka 
företagets soliditet, vilket vidare kan leda till mer eller mindre gynnsamma 
låneförutsättningar.158 
 
Asthana, fann bevis på att företagens finansiella och pensionsrelaterade 
karaktäristik är en viktig faktor för hur förvaltningen av pensionsutfästelsen sker.159 

                                                 
152 Healy,7. 
153 Kinserdal, 110-111. 
154 Healy, 21-22. 
155 Ibid., 6-7. 
156 Ibid., 8-9. 
157 Ibid., 19-22. 
158 Ibid., 19-22. 
159 Asthana, 69. 
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Att företagets karaktäristik kan påverka pensionsutfästelsen förklarar han med att 
om pensionsplanerna har en hög eller låg finansieringsstatus kan detta dra till sig 
uppmärksamhet, vilket kan resultera i kostnader. Exempel på detta är att företag 
som har en hög finansieringsstatus riskerar att bli uppköpta, anställda anser sig ha 
rätt till en högre lön, även aktieägarna kan bli oroliga eftersom dessa bär risken i 
företaget. De företag som har en låg finansieringsstatus kan riskera att bli mål för 
media, oro hos de anställda och fackliga organisationerna kan uppkomma, kunder 
och investerare kan bli oroliga samt att risken för att få ett dåligt rykte ökar.160 
Ledningen kan med andra ord samtidigt ha motiv att utföra earnings management 
för att framstå som ett företag med välavvägd finansieringsstatus.  
 
Redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner är ett komplext område där 
många antaganden görs, vilket kan göra det svårt för användarna av de finansiella 
rapporterna att själva bedöma riktigheten i den information som lämnas161. Detta 
gör redovisning av företagets pensionsutfästelse till ett attraktivt område för 
earnings management.162 Enligt Asthana är det komplexiteten kring lagarna samt 
flexibiliteten i valen av de aktuariella antaganden som gör pensionsredovisningen 
till ett problemområde.163  
 
Picconi undersöker analytikers och investerares förmåga att fullt ut införliva den 
information som fotnoten till pensionsavsättningarna innehåller. Studien visar på att 
både analytiker och investerare misslyckas med att effektivt bearbeta information 
angående pensioner, som är allmänt tillgänglig, i deras prognoser och/eller 
företagsvärdering.164 Oförmågan att avslöja earnings management kan bero på att 
detta skett på ett svårt och komplext område.165 Picconi finner tendenser till att 
företag möjligen drar fördel av investerarnas oförmögenhet att fullt bearbeta 
pensionsinformationen. På grund av storleken på skulderna och tillgångarna som är 
bundna i pensionsfinansieringen kan små förändringar i antaganden ha en 
signifikant påverkan på värdet på företaget.166 
  
Från de studier vars resultat ovan diskuterats och med utgångspunkt från 
agentteorin kan man förklara risken för earnings management i pensions-
redovisningen. 
 

4.3 Earnings management genom pensionsredovisning 
 
De nya reglerna för redovisning av förmånsbestämda pensioner har alltså skapat ett 
nytt område där det föreligger risk för earnings management i räkenskaperna. Om 
man tittar på reglerna för pensionsredovisning som helhet kan forskare finna bland 
annat följande riskområden167. 

                                                 
160 Ibid., 48. 
161 Ibid., 48-49. 
162 Hann et al., 1-3. 
163 Asthana, 49. 
164 Marc Picconi “The Perils of Pensions: Does Pension Accounting Lead Investors and Analysts 
Astray?” Working paper (2004): 1-2. 
165 Healy, 6-7. 
166 Hann et al., 8. 
167 Kinserdal, 193. 
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1. Valfritt implementeringsdatum för nya regler: Om ett företag kan välja 
vilket datum de vill införa en ny redovisningsprincip kan de skjuta upp 
redovisningen av tidigare oredovisade aktuariella vinster och förluster.168 
Vår urvalsgenomgång visar att några företag valde att implementera RR 29 
redan 2003. Det ligger inte i denna studies intresse att undersöka 
anledningarna till detta val. 

 
2. Möjlighet till val mellan olika redovisningsprinciper: Vid 

implementering av RR 29 kunde företag välja mellan två olika sätt att 
redovisa om företagets skuld hade ökat med de nya reglerna. Det ena sättet 
gick ut på att företaget tog utgiften direkt mot eget kapital medan den andra 
innebar att utgiften fördelas linjärt och belastade resultatet169. I denna studie 
kommer det inte att undersökas vilka bolag som valde de olika sätten. Inte 
heller varför ett visst sätt kan vara att föredra framför något annat skall 
undersökas då fokus i denna uppsats ligger på de aktuariella antagandena. 

 
3. Utelämnande av pensionsskulder: Att inte ta med alla skulder som 

företaget har skulle innebära att företaget redovisade en för låg skuld. Enligt 
Kinserdal beror dock de flesta former av utelämnanden på misstag från 
företaget och alltså inte avsiktliga utelämnanden. Vidare är det troligen 
väldigt svårt att undersöka eventuella utelämnanden.  

 
4. Värdering av förvaltningstillgångar: Det skulle kunna tänkas att företagen 

försöker maximera värdet på de förvaltningstillgångar de har. Då dessa 
granskas av revisorer och då ofta marknadsvärden finns att tillgå för 
tillgångarna, får det antas föreligga endast små risker för earnings 
management i värderingen av dessa. Avkastningen på förvaltningstillgångar 
däremot sätts diskretionärt av ledningen. Den förväntade avkastningen på 
förvaltningstillgångar kan ha stor påverkan på resultatet170 (se avsnitt 3.2.3) 
och skulle därför kunna tänkas vara föremål för earnings management. 
Kinserdal hävdar dock att eftersom den förväntade avkastningen är relaterad 
till diskonteringsfaktorn kommer räntekostnaden och förväntad avkastning 
att motverka varandra171. Alltså, att en höjd förväntad avkastning och 
diskonteringsränta på det stora hela upphäver effekten av varandra. Detta 
argument får dock sägas sakna insikt i möjligheten att företag endast har 
skulder och inga eller mycket lite avsatta förvaltningstillgångar. Vid en 
sådan situation måste effekten av en höjd diskonteringsränta och förväntad 
avkastning inte kunna motverka varandra. Många andra studier resonerar 
dock inte som Kinserdal och tar med detta antagande i sina studier172. Med 
anledning av att en del företag ej har några förvaltningstillgångar anses en 
undersökning baserad på denna variabel som olämplig. 

 
5. Utnyttjande av antaganden när pensionsskulden skall beräknas: 

Kinserdal menar att det inom pensionsområdet är här som det är mest 

                                                 
168 Ibid. 
169 Svenberg, 29-30. 
170 Newell et al., 1. 
171 Kinserdal, 194. 
172 Newell et al., 4. Daniel Bergstresser, Mihir Desai och Joshua Rauh. ”Earnings manipulation, 
pension assumptions and managerial investment decisions” Working paper. Godwin, 63. 
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sannolikt att företag använder earnings management173. Flexibiliteten i 
antagandena gör att dessa ses som mjuka174. Vissa av antagandena, såsom 
dödlighet och risken för handikapp sätts av aktuarier medan andra såsom 
diskonteringsränta och löneökningstakt sätts diskretionärt av ledningen175. 
Även vissa andra antaganden till exempel, för tidig avgång samt 
personalomsättning kan sägas vara upp till ledningen att fatta om man ska 
hårdra det.176 Alla dessa antaganden har, som tidigare redogjorts, stor 
påverkan på pensionsförpliktelsens storlek. Det påstås till och med vara vida 
accepterat att redovisningsreglerna för förmånsbestämda pensionsplaner är 
ett fruktbart område för earnings management då det upplåter stor diskretion 
till ledningen177. 

 

4.4 Sammanfattning av studier som har undersökt antaganden 
 
Tidigare studier visar på earnings management genom aktuariella antaganden. 
Nedan följer en kort presentation av vad de studerat och vad de funnit. 
 

• Newell et al., fann att företag använder aktuariella antaganden för att 
förbättra finansieringsstatusen (skillnaden mellan nuvärdet av 
pensionsutfästelsen och verkligt värde på förvaltningstillgångar) av sina 
pensionsåtaganden. Högre diskonteringsräntor samt högre avkastning på 
förvaltningstillgångar hade använts för att öka finansieringsstatusen.178 

 
• Brown hävdar i sin studie att vissa företag använder aktuariella antaganden 

för att reducera pensionsutfästelsen. Undersökningen hävdar vidare att 
analytiker är medvetna om detta och värderar 1 dollar i rapporterad 
pensionsutfästelse som mer än 1 dollar.179 

 
• Hann et al., anser sig visa att tillåta diskretionära val i redovisningen av 

pensioner förbättrar relevansen av nuvärdet av pensionsutfästelsen. Det vill 
säga att värdet som anges i noten speglar det specifika företagets speciella 
omständigheter.180 Till synes är Browns och Hann et als., resultat 
motstridiga. 

 
• Obinata undersöker vilka faktorer som kan påverka valet av 

diskonteringsränta samt hur aktiekursen reflekterar storleken på pensionens 
diskonteringsränta. För den första frågeställningen visade resultaten på att 
lönsamheten för företaget påverkar valet av den diskonteringsränta som 

                                                 
173 Kinserdal, 194. 
174 Asthana, 45. 
175 Hann et al., 1. 
176 Kinserdal, 195. 
177 Ellen E. Schultz och Theo Francis. “For Pension plans, risky is fine- Accounting rules let 
companies benefit from invesment upsidae, escape consequences of mistakes” Wall street Journal, 
December 10, (2003). Godwin, 64.  Newell et al., 4-5.  Hann et al., 5-6. Asthana, 45. 
178 Newell et al., 2. 
179 Stephen Brown, “The Impact of Pension Assumptions on firm value.” Working Paper, Goizueta 
Business School at Emory University, Atlanta, 2. 
180 Hann et al., 4. 
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används vid beräkningen av pensionsförpliktelsen. Resultaten för den andra 
frågeställningen visade på att företag som valt en låg diskonteringsränta var 
värderade högre än företag med hög diskonteringsränta.181 

 
• Kinserdal visar i sin studie att företag med låg soliditet och signifikanta 

pensionsutfästelser använder en kombination av aktuariella antaganden för 
att undvika att företaget ådrar sig en ännu lägre soliditet.182 

 
• Asthana kunde finna att företag som började få en lägre finansieringsstatus 

gjorde antaganden som skulle förhindra att finansieringsstatusen 
försämrades ytterligare.183 

 

 

                                                 
181 Takashi Obinata, “Choice of pension discount rate in financial accounting and stock price”, Working        
paper,University of Tokyo, July (2002).   
182 Kinserdal, 222. 
183 Asthana, 1. 
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5 Metod & hypotesgenerering 
I detta kapitel redogörs först för vilka utgångspunkter författarna haft i studien. 
Därefter följer framtagningen av hypoteser genom en presentation och diskussion 
av de parametrar som ansetts lämpliga att använda. Slutligen ges en bild över hur 
studien praktiskt skett samt vilka modeller som tillämpas vid hypotestestningen.  
 

5.1 Förförståelse och ämnesval 
 
Båda vi som författat denna uppsats har studerat redovisning på D-nivå. Under 
studiernas gång formades ett intresse för att närmare granska årsredovisningar och 
vad denna information säger intressenter samt hur de upprättas. Något mer än vår 
utbildning fanns vid tidpunkten för skrivandets början inte för att ha en djupare 
förståelse, eller ståndpunkt, för ämnet som valts. 
 
Vid upptakten till uppsatsskrivandet introducerades författarna av en professor vid 
Umeå universitet till en doktorsavhandling från Norwegian School of Economics 
and Business Administration i Bergen. Avhandlingen, som professorn nyligen hade 
opponerat på, hade undersökt huruvida företag med låg soliditet använder 
aktuariella antaganden i ”earnings management-syfte”.184 Efter en genomgång av 
avhandlingen och diskussioner författarna emellan låg det klart att det vore av 
akademiskt intresse att se resultatet av en liknande studie i Sverige. En sondering av 
litteraturen och forskningen på området visade att ingen likartad undersökning 
studerat huruvida företagen använder aktuariella antagandena i earnings 
management-syfte i Sverige noterade koncerner. 
 

5.2 Kunskapssyn 
 
I denna uppsats avsågs att undersöka huruvida företag använder aktuariella 
antaganden i earnings management-syfte. Då avsikten aldrig har varit att skapa sig 
en förståelse för, eller tolka, varför företag kan tänkas använda de aktuariella 
antagandena i detta syfte bedömdes den hermeneutiska185 (tolkningsmässiga) 
kunskapssynen vara olämplig för denna studie186. Syftet med studien var istället att 
försöka förklara huruvida företag använder aktuariella antaganden i earnings 
management-syfte. Därmed fastslogs att den positivistiska kunskapssynen var den 
bäst lämpade.187 
 
Att söka svar genom att undersöka vad personer insatta på området ansåg om 
problemet ansågs här inte vara en bra lösning då det kan vara svårt att avgöra 
huruvida individers objektivitet samt uppriktighet påverkas av det känsliga 
ämnet188. Det mer naturvetenskapliga sättet att testa teorierna mot verkligheten 

                                                 
184 Kinserdal, 9-13. 
185 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber ekonomi, 
2005), 29. 
186 Conny Svenning, Metodboken, (Eslöv: Lorentzförlag, 2000), 66-67. 
187 Bryman et al., 26-28. 
188 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur, 1993), 41-43. 
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tycktes här vara ett mer tillförlitligt sätt att etablera ny kunskap, ett sätt som 
förknippas med en positivistisk kunskapssyn.189 190  
 
För att ny kunskap skulle kunna etableras var det av stor vikt att undersökningen 
skedde så objektivt som möjligt så att de resultat som erhölls var tillförlitliga och 
kunde accepteras som de rätta191. Den information som samlades in i form av data 
från årsredovisningar får anses vara verifierbar då datamaterialet är offentligt och 
tillgängligt för alla. Kritik mot insamlad data ges i avsnitt 5.11. 
 

5.3 Angreppssätt 
 
Utgångspunkten för denna studie var tidigare undersökningar som gjorts på området 
och de resultat som där framkommit samt teorier inom området redovisning, såsom 
agentteorin. För att på bästa sätt besvara frågeställningen antogs en deduktiv 
ansats192 där hypoteser härledda från teorier genererades. Det ansågs här vara bäst 
att undersöka frågeställningen genom att samla in data från hela populationen och 
mäta styrkan i de skillnader eller samband som eventuellt kunde observeras. Ett 
induktivt angreppssätt skulle troligen göra det svårt för oss att besvara 
frågeställningen då vi vill pröva en teori och inte generera teorier193. 
 

5.4 Val av metod  
 
Med den frågeställning som framtagits ansågs det inte vara ett bra alternativ att 
genomföra undersökningen med en kvalitativ metod. En kvantitativ studie, med 
svar som grundats på likartad data194 ansågs bäst passa frågeställningen. Den 
kvantitativa metoden valdes vidare då vi sökte svar på huruvida ett fenomen förelåg 
eller inte195. Följande metoder övervägdes vid metodvalet. 
 

• Intervjua, eller via enkäter fråga ”ledningen”: Denna teknik anses av 
forskare inte passa ett så känsligt ämne som earnings management och 
svarens validitet kan tänkas ifrågasättas i stor utsträckning196. Ett annat 
problem med denna teknik bör vara svårigheten att veta till vem i ledningen 
enkäten skall ställas eller med vem en intervju bör hållas197. Av dessa skäl 
valdes detta sätt bort. Andra former av insamling av liknande icke-officiell 
data bedömdes också vara lönlöst. 

 
• Samla in offentlig information: I stort sett samtliga studier som 

genomförts på detta område har använt den information som lämnas i 

                                                 
189 Lindfors, 44-45. 77-78.   
190 Bryman et al., 27-28 
191 Ibid., 26. 
192 Edvard Befring, Forskningsmetodik och statistik, (Malmö: Studentlitteratur, 1994), 14-15. 
193 Bryman, 39-40. 
194 Befring, 14-15. 
195 Bryman et al., 40-41. 
196 Kinserdal, 201.  
197 Lindfors, 57-59. 
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företagens offentliga rapporter för att analysera problemet198. Med andra ord 
bedömdes detta förfarande vara det enda genomförbara sättet för denna 
studie. 

 

5.5 Perspektiv 
 
Problemformuleringen samt tillvägagångssättet indikerar uppsatsens perspektiv. Vi 
anser att det är främst användare av finansiella rapporter som är intresserade av 
tillförlitligheten till de beräkningar och antaganden som företagsledningen gör. Det 
är också informationen i dessa rapporter som utgör den empiri som ligger till grund 
för undersökningen. Därav skrivs uppsatsen ur användarna av finansiella rapporters 
perspektiv. 
 

5.6 Vilka parametrar kan användas 
Nedan förs ett resonemang beträffande vilka variabler som bör mätas i denna studie.  
 

5.6.1 Beroende variabler 
Det har tidigare fastställts både inom vilket område, samt när, man kan misstänka 
att earnings management av pensionsförpliktelsen kan förväntas förekomma. 
Tidigare har också fastlagts vilka motiv företagsledningen kan ha för att använda 
earnings management. 
 
För att nå en korrekt slutsats beträffande eventuell earnings management genom 
aktuariella antaganden fordras att rätt parametrar testas i undersökningen. Här följer 
en genomgång av vad tidigare studier på området har använt för parametrar och 
motiveringen till dessa val. En diskussion förs parallellt huruvida de använda 
parametrarna passar även för denna studie. 
 
Följande viktigare199 aktuariella antaganden skall fastställas vid beräkningen av de 
förmånsbestämda pensionsplanerna: 
 

• Andelen anställda som kommer att sluta sin tjänst innan pensionsavtalet 
löper ut. 

• Dödlighet 
• Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 
• Diskonteringsränta 
• Löneökningstakt 

 
Enligt Kinserdal bör endast aktuariella antaganden som uppfyller tre krav kunna 
ingå i en undersökning där earnings management av aktuariella antaganden 
testas200. Dessa tre krav är: 
 

                                                 
198 Obinata. Kinserdal. Brown. Hann et al. 
199 Kinserdal, 90-91. 
200 Ibid., 90. 
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1. Antaganden bör vara väldigt lika mellan företag oberoende om företaget 
är stort eller litet. 

2. Antaganden bör vara sådana antaganden som diskretionärt fastställs av 
ledningen. 

3. Informationen måste kunna hämtas ur finansiella rapporter. 
 
Angående det förstå kriteriet förklarar Kinserdal att antaganden som naturligt kan 
variera mellan företag inte bör ligga till grund för en undersökning då sådana 
antaganden inte säkert kan sägas vara tecken på onormala avvikelser.  
 
Andelen anställda som kommer att sluta sin tjänst innan avtalet löper ut: 
denna faktor uppfyller kriteriet nummer två, då den normalt fastställs diskretionärt 
av ledningen, men kan enligt Kinserdal inte användas då den varierar mellan olika 
företag och branscher.201 
 
Dödlighetsantagande: fastställs normalt av aktuarier som använder nationell 
statistik som underlag och faller därför inte på ledningen. Dessa finns dessutom inte 
med i årsredovisningarna och kan inte användas202. 
 
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar: har behandlats under kapitel 
4.3. Denna parameter bör reflektera den sammansättning av förvaltningstillgångar 
som företaget har och bör, om företaget har förvaltningstillgångar kunna undersökas 
för earnings management203.  
 
Diskonteringsräntan: Diskonteringsräntan skall enligt IAS 19 fastställas efter den 
marknadsmässiga avkastningen på förstklassiga företagsobligationer, och om en 
marknad för dessa inte finns, efter statsobligationen. Löptiden på obligationen skall 
svara mot löptiderna för förpliktelserna.204 
 

• Diskonteringsräntan anser Kinserdal inte vara företagsspecifik då de 
flesta företags pensionsåtaganden i hans undersökning hade en 
genomsnittlig tid till reglering på 15-20 år. Vidare är denna en variabel 
som ledningen ansvarar för fastställandet av samtidigt som den 
presenteras i de finansiella rapporterna. Den uppfyller således alla krav 
för att kunna undersökas för earnings management. I alla de övriga 
studier som analyserats har forskare resonerat snarlikt Kinserdal205.  

 
Kinserdal har dock inte analyserat den påverkan på diskonteringsräntan som kan 
uppkomma då ett företag har stora pensionsåtaganden utomlands. Avkastningen på 
det värdepapper som skall användas som underlag vid framtagandet 
diskonteringsräntan kan skilja sig åt mellan länder. Detta medför att företag med 
pensionsförpliktelser i länder där en högre diskonteringsränta skall tillämpas 
kommer att få en högre genomsnittlig diskonteringsränta. De studier som har gjorts 
i USA har troligen inte beaktat detta på grund av att huvuddelen av 
pensionsåtagandena med största säkerhet finns i USA. Hann et al., nämner dock 

                                                 
201 Konsierdal, 90. 
202 Ibid. 
203 Newell et al., 1-2. 
204 IAS 19 pkt 78-82. 
205 Se Obinata, Newell et al. och Godwin.  
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kort denna möjlighet utan att vidare diskutera dess implikationer. Emellertid är 
diskonteringsräntan beroende av inflationen vilket också påverkar löne-
ökningstakten206. Med stöd av detta anses därför denna omständighet inte förhindra 
en ur pensionsutfästelsesynpunkt allomfattande studie av företagens pensions-
skulder med diskonteringsräntan som beroende variabel.  
 
Ceteris paribus, medför en höjd diskonteringsränta ett lägre nuvärde på 
pensionsutfästelsen och vice versa. 
 
Löneökningstakt: Det åligger företaget att uppskatta framtida löneökningar. I 
denna variabel skall hänsyn tas till inflation, tjänstetid samt utbud och efterfrågan 
på arbetsmarknaden.207 
 

• Kinserdal anser att även om företagen förhandlar om löneökning 
individuellt bestämmer marknaden i slutändan löneökningstakten då 
arbetskraften är rörlig. Han anser att på lång sikt bör löneökningstakten 
vara densamma i olika branscher.208 Uppskattningar gällande framtida 
löneökningar måste också lämnas i årsredovisningen och det är 
ledningen som anger vilken procentsats som där ska stå. Till synes 
motsvarar löneökningstakten som parameter ovan ställda krav och kan 
användas i undersökningen.209 

 
Även Brown använder i sin studie löneökningstakten som variabel för kontroll av 
earnings management. Han anser dock att löneökningstakten inte fullt ut kan anses 
vara likadan i olika branscher då vissa branscher stagnerar medan andra utvecklas 
och skulle då kunna ha en högre löneutveckling.210 Hann et al., påstår också att 
ledningen har stora möjligheter till diskretionära val när det kommer till 
löneökningstakten211. Även den studien tar hänsyn till att branscher kan ha olika 
löneökningstakt.212 
 
I denna uppsats följes Kinserdals ansats213: Det vill säga att löneökningstakten kan 
vara olika mellan branscher men att en uppdelning i branscher ej görs. Detta främst 
på grund av att det skulle skapa så små grupper av företag att några slutsatser ej 
skulle kunna dras från dessa. Löneökningstakten kommer därför att ingå i testet 
utan uppdelning mellan branscher. 
 
Ceteris paribus, medför ett antagande om en högre löneökningstakt ett högre 
nuvärde på pensionsutfästelsen och vice versa. 
 
 

                                                 
206 RR 29, pkt 81.  
207Ibid., pkt 86. 
208 Kinserdal, 86-87. 
209 Ibid., 90-91. 
210 Brown, 11-12. 
211 Hann et al., 8. 
212 Ibid., 12. 
213 Kinserdal, 87.  
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Tabell 5:1, Effekten av en höjning av ett aktuariellt antagande.214 I denna tabell förklaras vad en 
höjning av respektive aktuariellt antaganden, ceteris paribus, har för effekt på rörelseresultatet samt 
den skuld/tillgång som syns i årsredovisningen. 
 

Aktuariella antagande Rörelseresultat
Skuld/tillgång 
som syns i ÅR 

Förväntad avkastning på 
förvaltningstillgångar Ökar Marginell påverkan 
Diskonteringsränta Minskar/Ökar Minskar 
Löneökningstakt Minskar Ökar 
Personalomsättning Ökar Minskar 
Förväntad återstående livslängd Minskar Ökar 

 
 
5.6.1.1 Diskussion kring beroende variabler 
Enligt tidigare studier föreligger risk för earnings management vid övergång till nya 
redovisningsregler. Om earnings management har förekommit vid övergången till 
RR 29 bör det enligt författarna ha genomförts främst vid omräkningen av den 
ingående skulden för år 2004 för att få störst effekt i balansräkningen. I avsnitt 3.1.3 
visades hur övergången till den nya standarden behandlades i redovisningen. En 
ökning av skulden som ska redovisas i balansräkningen, jämfört med 2003, 
redovisas antingen direkt mot eget kapital som en engångspost eller, linjärt fördelad 
över max 5 år via resultaträkningen. 
 
Reglerna i RR 29 medför att ett företag som använder earnings management genom 
aktuariella antaganden för att minska den ingående skulden och samtidigt använder 
sig av korridorregeln slipper att redovisa aktuariella vinster eller förluster helt och 
hållet (i balans- och resultaträkningen) för år 2004. Kommande år kan de komma att 
måsta redovisas, men bara den del av dessa som överstiger 10 % -korridoren, och 
denna summa ska som bekant divideras med genomsnittligt antal återstående 
tjänsteår. Detta på grund av att reglerna säger att det är endast oredovisade 
aktuariella vinster/förluster i början av perioden som skall redovisas. Med andra ord 
kan ett företag som har gjort förskönade antaganden i sin ingångsskuld utnyttja 
dessa under många år för att presentera en bild av företaget (i balans- och 
resultaträkningen) som inte motsvarar verkligheten. Den ingående pensionsskuld 
som räknas fram genom PUC-metoden 2004 påverkar den nettoskuld som redovisas 
i balansräkningen och påverkar därmed företagets soliditet. Det får alltså en väldigt 
stor påverkan både på kort och lite längre sikt vilka antaganden som görs vid 
beräkningen av 2004 års ingående förpliktelse. Det vore sålunda de antaganden som 
gjordes för att beräkna den ingående förpliktelsen för år 2004 som enligt författarna 
skulle vara de mest intressanta att studera i denna uppsats. Efter en genomgång av 
årsredovisningarna för 2004 framkom det att många företag inte redovisat de 
antaganden de använt för att beräkna den ingående skulden utan endast de 
antaganden som använts vid utgången av 2004. Detta förfarandesätt var tillåtet215. 
Vidare framgick det inte heller många gånger hur stor den ingående skulden 
beräknats till. Om endast de företag som hade redovisat de initialt eftersökta 
siffrorna hade tagits med hade urvalet reducerats kraftigt.  
 

                                                 
214 Kinserdal, 196. 
215 RR 29, pkt 160-163. 



METOD & HYPOTESGENERERING 
 

 

 - 41 - 

Emellertid har, t.ex. Kinserdal, i sin studie aldrig nämnt att det var just antagandena 
för ingångsskulden som använts. Troligen redovisades dessa antaganden inte heller 
i de norska årsredovisningarna. Många av de andra studierna har använt data för 
flera år och har därmed inte fokuserat på ingångsskulden. Denna brist på 
information i årsredovisningarna medför att undersökningen måste baseras på 
utgående aktuariella antaganden 2004. Ett argument för att undersökningen kan 
grunda sig även på utgående antaganden är att det kan tänkas att företag som i 
början använt de aktuariella antagandena i earnings management-syfte fortsätter att 
göra så och gör inte bara detta vid beräkningen av ingångsskulden. 
 

5.6.2 Oberoende variabler 
Tidigare har förklarats vilka aktuariella antaganden som kan tänkas användas vid 
earnings management genom aktuariella antaganden. Som oberoende variabel skall 
användas parametrar som kan tänkas förklara en beroende variabel216, i detta fall 
aktuariella antaganden. 
 
Tidigare studier som har analyserat earnings management genom aktuariella 
antaganden har fokuserat såväl på resultat- som balansrelaterade variabler: 
 

• Newell et al., undersökte hur ett företags finansieringsstatus (skillnaden 
mellan nuvärdet av pensionsutfästelsen och verkligt värde på 
förvaltningstillgångar) avseende förmånsbestämda pensionsplaner 
påverkade vilka aktuariella antaganden företagen hade gjort.217 Då reglerna 
ser lite annorlunda ut i USA, där den studien är genomförd, bör nog inte 
finansieringsstatus primärt användas som förklarande variabel. I USA 
måste, som tidigare nämnts, företag hålla sig inom en viss 
finansieringsstatus. Denna regel fanns inte i RR 29 och inte heller hittills i 
IAS 19. En intressant variant på denna undersökning vore att testa huruvida 
företag med signifikanta pensionsutfästelser, som grupp, använder en 
kombination av antaganden som ger en lägre pensionsutfästelse än företag 
med osignifikanta pensionsutfästelser. 

 
• Något som dock bör vara minst lika relevant för en studie under svenska 

förhållanden är huruvida ett företags soliditet kan förklara gjorda 
antaganden. Som presenterats tidigare kan det finnas incitament för företag 
med låg soliditet att justera sina antaganden i earnings management-syfte. 
Soliditeten utgör därför en intressant förklaringsvariabel. Kinserdal använde 
denna variabel i sin studie och fann ett signifikant samband mellan låg 
soliditet och antaganden som, ceteris paribus, ger en lägre 
pensionsutfästelse218. Kinserdal undersökte endast företag med signifikanta 
pensionsförpliktelser då han antog att det endast för dessa företag var 
väsentligt vilka aktuariella antaganden som gjordes vid beräkningen av 
pensionsförpliktelsen. Signifikanta pensionsförpliktelser definierades som 
pensionsförpliktelser större än eller lika med fem procent av totala 
tillgångar. Vi anser likt Kinserdal att endast företag med pensions-

                                                 
216 Dahmström, 30. 
217 Newell et al., 1. 
218 Kinserdal, 220. 
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förpliktelser stora nog att påverka företagets finanser kan ha motiv att 
justera de aktuariella antagandena i earnings management-syfte. 

 

5.7 Hypotesgenerering 
 
De iakttagelser som hittills har gjorts föranleder följande sammanfattning: 
 

• Motiv för earnings management: Företag med signifikanta 
pensionsåtaganden vill undvika att deras soliditet försämras ytterligare eller 
vill försöka förbättra den generella finansiella bilden av företaget. 

 
• Tillfälle för earnings management: Nya redovisningsregler där företagen 

själva gör viktiga aktuariella antaganden beträffande sin pensionsförpliktelse 
samtidigt som reglerna är komplexa. 

 
Utifrån dessa punkter kan följande hypoteser formuleras: 
 
Hypotes H1 är snarlik den hypotes Kinserdal testade. Den fokuserar på sambandet 
mellan företagets soliditet och aktuariella antaganden.219 
 
Hypotes H1: 

• Koncerner med signifikanta pensionsförpliktelser och låg soliditet har 
i genomsnitt gjort aktuariella antaganden som, ceteris paribus, ger ett 
lägre nuvärde på pensionsförpliktelsen än koncerner med högre 
soliditet. 

 
 
Hypotes H2 är snarlik den frågeställning Newell et al., hade i sin studie på 
finansieringsstatus220. 
 
Hypotes H2 

• Koncerner med signifikanta pensionsförpliktelser har i genomsnitt 
gjort aktuariella antaganden som, ceteris paribus, ger ett lägre 
nuvärde på pensionsförpliktelsen än koncerner med osignifikanta 
pensionsförpliktelser. 

 

För att testa dessa hypoteser kommer vi vidare att utveckla modeller i syfte att 
kunna anta eller förkasta hypoteserna. 
 

5.8 Urval 
 
RR 29 och IAS 19 måste följas av börsnoterade företag i sin koncernredovisning. 
Vid urvalet för denna uppsats användes en förteckning över företag från Larson et 
al221. Denna förteckning gås igenom nedan. 

                                                 
219 Kinserdal, 200. 
220 Newell et al., 2. 
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Alla 272 koncerner som var noterade 2005-04-25 låg till grund för urvalet. Företag 
med brutet räkenskapsår rensades bort, 17 st. Detta för att kunna jämföra de 
aktuariella antagandena, som måste ha gjorts vid samma tidpunkt222. 6 stycken 
företag redovisade inte pensioner eller nämnde inget om RR 29, dessa togs också 
bort. 3 företag plockas bort då de skulle avnoteras inom kort eller hade förvärvats. 
11 företag rensades bort då deras uppgifter var ofullständiga angående 
pensionsskulden. Totalt försvinner härmed 31 företag från urvalspopulationen. 
 
Av de resterande företagen hade 62 företag endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Det största bortfallet uppkommer på grund av att de förmånsbestämda 
pensionsplanerna som försäkrats i Alecta skall redovisas som avgiftsbestämda223, 
totalt 81 företag.  
 
I och med detta reducerades antalet företag ned till 98 stycken i den studien. 
 
Vid en undersökning av de kvarvarande företagen framkom att 6 företag var på väg 
att avsluta sina pensionsplaner under 2005. Då de befintliga pensionsåtagandena 
fanns kvar och diskonterades fanns uppgifter för skuld och diskonteringsränta. 
Dock saknades en viktig variabel för denna uppsats – löneökningstakten. Dessa 
företag måste således också tas ut från de undersökta. Ytterligare 10 företag fanns 
som saknade fullständiga uppgifter för 2005 eller 2004. Ett företag blev uppköpt 
under 2005 och kunde därmed inte ingå i studien. 
 
Detta innebar att 75 företag återstod vilkas efterfrågade data sedermera lades in i 
vår egenhändigt skapade databas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
221 Annika Larsson, Anna Sandler och Jenny Sahlin, ”Nya regler för pensionsredovisning – Observationer 
från första tillämpningen av RR 29” D-uppsats från handelshögskolan i Göteborg (2005): 6-7. Uppsatsen 
fick Ernst & Youngs uppsatspris för bästa uppsats i externredovisning, 2005 och blev även omnämnd i 
balans. 
222 Newell et al., 4. 
223 Det som innebar den största reduktionen av undersökningsobjekt var att väldigt många företag 
uteslutande hade sina förmånsbestämda pensionsåtaganden försäkrade hos Alecta. Som tidigare 
nämnts meddelade Redovisningsrådets akutgrupp i mars 2005 att dessa planer måste redovisas som 
avgiftsbestämda (alltså även för bokslutet för 2004). Den främsta andledningen var att det inte gick 
att beräkna underskott eller överskott på ett tillförlitligt sätt. 
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Tabell 5:2, urvalsprocessen 
 

Urvalsprocess   
Koncerner noterade 2005-04-25   272 
Bortfall p.g.a. brutet räkenskapsår -17 
Bortfall p.g.a. ingen redovisning av pensioner -6 
Bortfall p.g.a. avnotering under 2005 -3 
Bortfall p.g.a. ofullständiga uppgifter -11 
Bortfall p.g.a. endast avgiftsbestämda 
pensionsplaner -62 
Bortfall p.g.a. pensioner försäkrade hos Alecta -81 
Bortfall p.g.a. avveckling av pensionsplanerna -6 
Bortfall p.g.a. att företaget blivit uppköpt  -1 
Bortfall p.g.a. att det saknas -10 
Totalt 75 
    

Total undersökningspopulation 75 
 

5.9 Modeller 
 
För hypotes H1 och H2 kommer antagandena att utgöra den beroende variabeln. 

5.9.1 Modell för hypotes H1 och H2 
Brown använder sig i sin studie av en modell som jämför det enskilda företagets 
antaganden för diskonteringsränta samt löneökningstakt med antingen en referens-
punkt eller branschens medianvärde för den mätta variabeln. Resultatet av denna 
modell innebär att ett företag som uppvisar positiva värden har gjort antaganden i 
dessa variabler som ligger över medianvärdet för antagandena. Ju högre värden 
desto jämförelsevis mindre konservativa antaganden har gjorts och vice versa. 224 
 

(Företagets diskonteringsränta - medianvärdet av branschens diskonteringsränta) 
    – (företagets löneökningstakt - medianvärdet av branschens löneökningstakt)

 
Figur 5:1,225 Browns modell 
 
Denna modell genererar således ett eget värde för varje företag som visar hur 
företagets antaganden ligger i förhållande till andra. 
 
Även Hann et al., använder sig av branschens medianvärde på antagandena för 
diskonteringsränta och löneökningstakt som ett neutralt värde på variabeln. Hann et 
al., hävdar att de beräknar den diskretionära delen av företagets pensionsutfästelse 
genom att ta skillnaden mellan den rapporterade nuvärdet av pensionsutfästelsen 
och den utfästelse som fås om medianvärdena används vid beräkningen.226 Denna 

                                                 
224 Brown, 10-11. 
225 Ibid., 10-14. 
226 Hann et al., 11. 
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metod fordrar en skattning av återstående livslängd, genomsnittligt antal år till 
reglering samt pensionsersättningen. I det urval som Hann et al., använt ligger 
utfästelsen beräknad med icke-diskretionära antaganden i genomsnitt högre än den 
utfästelse som redovisas i noterna, vilket stöder hypotesen om att företagen 
diskretionärt reducerar pensionsutfästelserna.227 
 
Kinserdal använder i sin studie en lite annorlunda typ av modell. Då en parameter i 
Kinserdals modell är specifik för Norge228 visas nedan motsvarande modell för 
svenska förhållanden. Kinserdal räknar med hjälp av sin modell fram något som han 
kallar pension assumption factor (PAF). PAF:n erhålles genom att dividera 
löneökningstakten med diskonteringsräntan. Båda parametrarna är samtidigt 
kvadrerade med ett antaget genomsnittligt antal år till reglering av skulden. Formeln 
ser, justerad för svenska förhållanden, ut på följande sätt: 
 
 

PAF = (1+s)n / (1+r)n

Där: s = företagets löneökningstakt
        r = företagets diskonteringsränta
        n = genomsnittligt antal år till reglering av skulden  

 
Figur 5:2229, Kinserdals modell, PAF 
 
PAF:n visar nuvärdet av framtida pensionsregleringarna baserat på löneökningstakt 
och diskonteringsränta230. Då n sällan redovisas i årsredovisningarna antog 
Kinserdal, efter en rådfrågning av aktuarier, att n = 20.231 Inte heller i de flesta av de 
svenska årsredovisningarna framgick det vilket n företagen använt sig av. Med 
denna modell erhåller varje företag en egen PAF. Kinserdal testar sedan denna 
siffra i en regressionsmodell där företagets soliditet är den oberoende variabeln och 
företagets PAF den beroende. 
 
Gemensamt för de ovan presenterade undersökningarna är att de alla använder 
endast diskonteringsräntan samt löneökningstakten som beroende variabler i sina 
undersökningar. 
 
Denna studie kommer också att använda dessa båda variabler som underlag för 
testning av hypotes H1 och H2 då de enligt framställningen ovan verkar vara de 
variabler som bäst passar för denna typ av undersökning. Som nämnts tidigare blir 
det de aktuariella antagandena från 31/12-04 som ska användas. Det har inte gått att 
utläsa i andra studier exakt vilka siffror som använts. Det har istället ofta stått att 
det är siffrorna som har använts för att beräkna skulden eller avkastningen etc. som 
har ligger till grund för beräkningarna.  
 

                                                 
227 Ibid., 12. 
228 I Norge betalar staten cirka 75 % av bruttopensionen. 
229 Kinserdal, 212. 
230 Ibid., 94. 
231 Ibid., 209. 



METOD & HYPOTESGENERERING 
 

 

 - 46 - 

På grund av att ingen uppdelning kommer att ske mellan branscher kommer 
Kinserdals modell att användas justerad för svenska förhållanden. Den kommer att 
refereras till som FPA (Faktor för Pensions-Antaganden). 
 
 
Tabell 5:3 Känslighetsanalys för FPA. Denna tabell visar på hur en förändring av 
löneökningstakten, diskonteringsräntan, samt genomsnittligt antal år kvar till reglering av skulden 
(N) påverkar FPA: n. Som syns kommer en höjning av diskonteringsräntan, ceteris paribus, ge en 
lägre FPA som i sin tur ger en lägre pensionsförpliktelse. Om en höjning av löneökningstakten sker, 
ceteris paribus, FPA:n att bli högre vilket resulterar i en högre pensionsförpliktelse. 
 

Diskonteringsränta   4,00 % 4,50 % 5,00 % 5,50 % 
Löneökningstakt 2,00 %         
N 15 0,75 0,70 0,65 0,60 
N 20 0,68 0,62 0,56 0,51 
         
Löneökningstakt 2,50 %         
N 15 0,8 0,75 0,70 0,65 
N 20 0,75 0,68 0,62 0,56 
         
Löneökningstakt 3,00 %         
N 15 0,87 0,81 0,75 0,70 
N 20 0,82 0,75 0,68 0,62 
         
Löneökningstakt 3,50 %         
N 15 0,93 0,87 0,81 0,75 
N 20 0,91 0,83 0,75 0,68 

 
 
I denna studie antas också n=20 då det inte finns någon anledning att tro att det 
genomsnittliga antal år till reglering av pensionsförpliktelserna skulle vara 
annorlunda i Sverige. 
 
Då företagens soliditet ingår som oberoende variabel i hypotes H1 måste det 
fastställas vilken soliditet som skall användas, det vill säga per vilket datum 
solidieteten skall tas med. Kinserdal använde soliditeten per samma datum som de 
antaganden han undersökte, närmare bestämt soliditeten per 2004-12-31 mot 
antaganden 2004-12-13. Detta innebär att den soliditet som ligger till grund redan 
kan ha påverkats av antagandena om ledningen har använt earnings management. 
Nämnda soliditet ansågs dock utgöra den bästa variabeln.232 Denna studie har 
samma synsätt som Kinserdal. Genom regressionsanalys testas sedan hur väl 
soliditeten kan förklara företagens antaganden. Författarna har likt Kinserdal233, 
utifrån tanken att företag med större pensionsförpliktelser har ett starkare motiv att 
påverka denna, valt att dela upp företagen i två grupper. I den ena gruppen ingår 
företag med signifikanta pensionsutfästelser, definierarde som större än eller lika 
med sju procent av totala tillgångar och i den andra gruppen, företag under denna 
gräns. Att just sju procent valdes var på grund av att denna siffra skulle ge ungefär 
antalsmässigt lika stora grupper. 
 

                                                 
232 Kinserdal, 212. 
233 Ibid., 207. 
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5.9.2 Modell för hypotes H2 
Även för denna hypotes kommer de aktuariella antagandena att utgöra den 
oberoende variabeln, FPA. Denna tas fram enligt ovan. Den oberoende variabeln 
blir här en så kallad dummyvariabel. Företagen delas in i två grupper. Företag med 
signifikanta utfästelser ges värdet 1 och företag med osignifikanta variabler ges 
värdet 0. Sen testas genom ett t-test huruvida det föreligger en signifikant skillnad 
mellan gruppernas antaganden, det vill säga om signifikanta pensionsåtaganden kan 
förklara nivån på de aktuariella antaganden som företaget har gjort. 
 

5.10 Insamling av data 
 
Insamlingen av data var tidskrävande då någon databas för den efterfrågade 
informationen ej fanns att tillgå. 
  
Årsredovisningar beställdes i tryckt form för de 75 företag som ingick i studien. 
Ungefär 2/3 av den tryckta formen erhölls. De årsredovisningar som inte erhölls i 
tryckt form hämtades via företagens hemsidor eller Affärsdata. För dessa skrevs 
väsentliga sidor ut för att underlätta senare kontroll av uppgifter.  
 
Data som samlades in var följande, för både år 2004 och 2005:  
 

• totala tillgångar, eget kapital och totala skulder - Detta för att kunna 
beräkna soliditeten (eget kapital i slutet av året/totala tillgångar i slutet av 
året) samt förhållandet mellan pensionsutfästelse och totala tillgångar.  

• Nuvärde av pensionsutfästelse, verkligt värde av förvaltningstillgångar, 
aktuariella förluster och vinster samt avsättning – Dessa data används 
utöver ovan nämnda anledning för att beräkna finansieringsstatus. 

• Diskonteringsränta, löneökningstakt samt även förväntad avkastning på 
förvaltningstillgångar – Används för att testa hypoteserna. 

 
Då den enda källan av empiri i denna uppsats är de uppgifter som lämnas i 
koncernernas årsredovisningar är det av största vikt att dessa data behandlas på ett 
grundligt sätt.  
 
De uppgifter som inhämtades från balans- och resultaträkning behöver inte 
kommenteras nämnvärt. Dessa uppgifter är enkla att hitta samt redovisas på ett i 
stort sett identiskt sätt. Beträffande de pensionsspecifika data bör dock vissa delar 
gås igenom. RR 29/IAS 19 föreskriver inte att företagen måste redovisa sina 
åtaganden på identiskt sätt vilket innebar vissa problem vid datainsamlandet. Det 
finns också några andra omständigheter som bör behandlas. Detta görs i avsnitt 
5.11. 
 
Aktuariella antaganden: Företagens sätt att redovisa de aktuariella antaganden 
som gjorts skiljer sig mellan varandra. Vissa företag har valt att redovisa 
antagandena i intervaller (se figur 5:3). Andra har delat upp antagandena mellan 
olika länder eller områden där de har pensionsåtaganden. Det tredje sättet att 
redovisa, som också var det vanligaste, var att endast ange en specifik, viktad siffra 
för varje antagande (se figur 5:4). 
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Figur 5:3 Industrivärdens aktuariella antaganden från årsredovisningen 2005 
 
 
 
 

 
Figur 5:4 Bolidens aktuariella antaganden från årsredovisningen 2005. 
 

5.11 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet: Om den datainsamling som skett för denna studie skulle upprepas av 
andra skulle empirin med största sannolikhet bli identisk. Detta innebär att studiens 
reliabilitet blir hög234 vilket främst beror på de objektiva variablerna235 som anges i 
sifferform. Det material som inhämtats finns tillgängligt i offentligt tryck och bör 
inte kunna tolkas olika av olika författare. 
 
Validitet: Beträffande validitet236 237 bör det, applicerat på denna studie, ställas 
frågan: Är löneökningstakt samt diskonteringsränta de bästa tillgängliga variabler 
som indikerar ett företags benägenhet för earnings management i redovisningen av 
de förmånsbestämda pensionsplanerna?  
 
Båda variablerna påverkar företagens pensionsförpliktelse, det råder det inget tvivel 
om. Att just dessa variabler har använts av forskare i tidigare studier visar på att de 
utgör allmänt accepterade indikatorer. Det måste dock tilläggas att det finns en risk 
för att andra faktorer påverkar värdena på dessa variabler. Som tidigare nämnts kan 
omständigheten att företag har pensionsförpliktelser i andra länder med andra 
makroekonomiska förutsättningar påverka deras antaganden. Det ideala hade därför 
varit att mäta antagandena land för land. Detta tillvägagångssätt omöjliggörs dock 
då endast ett fåtal företag redogör för vilka åtaganden som hänför sig till ett visst 
land. Enligt tidigare resonemang anses dock denna omständighet inte omöjliggöra 
en undersökning då ett land med högre diskonteringsränta antas ha en högre 

                                                 
234 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik, (Lund: studentlitteratur, 1995): 62. 
235 Befring, 61-62. 
236 Ibid., 60-61 
237 Bell, 63. 
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löneökningstakt vilket motverkar effekten av varandra. Vidare kan det, som tidigare 
nämnts, föreligga faktiska skillnader mellan industrier i löneökningstakten. På 
grund av antalet företag som ingår i denna studie skulle en sådan uppdelning 
medföra för små grupper för att kunna dra slutsatser från dessa. 
 
Vissa företag hade valt att redovisa sina antaganden i intervall. Detta medför 
problem då ett intervall inte säger något om hur stor andel av pensionsskulderna och 
tillgångarna som har beräknats till en given procentsats. För undersökningen 
innebär detta att det inte exakt går att säga vilken siffra som borde användas som 
underlag. Det enda rimliga ansågs vara att ta medelvärdet av intervallet.  
 
Sammanfattningsvis anser författarna att reliabiliteten är hög samt att validiteten är 
medelhög. För en investerare finns dock inget annat sätt att med offentlig 
information jämföra alla företags aktuariella antaganden än det som används i 
denna studie. 
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6 Empiri 
I detta avsnitt presenteras den insamlade datan beträffande antagandena. Övrig 
data finns tillgänglig i bilagor. 
 

6.1 2004 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6:1 Låddiagram, FPA 2004 
 
Låddiagrammet för 2004 beskriver värdena på antagandena uppdelat på de båda 
grupperna. Till höger ser vi låddiagrammet för företag med signifikanta 
pensionsutfästelser. Låddiagram tolkas på följande sätt: inom lådan finns de 
mellersta 50 procenten av datamaterialet. Strecket i lådan visar var medianen är; det 
ligger alltså lika många värden på de olika sidorna av dessa streck. Avståndet 
mellan lådan och ”T-sträcken” rymmer den nedre samt övre kvartilen och slutar vid 
de högsta och lägsta värden som inte utgör outliers.238 

 
 
 

                                                 
238 David R. Anderson, Dennis J. Sweeney och Thomas A. Williams, Statistics for business and 
economics, 8th edition (USA: South Western, Thomas Learning, 2002): 96. 
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Löneökningstakt (medel) 2004, osig vs. sig
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Figur 6:2 Förväntad löneökningstakt, osig vs. sig, 2004 

 
Diagrammet visar fördelningen av vald löneökningstakt mellan företag med 
osignifikanta pensionsförpliktelser mot dem med signifikanta 2004. Gruppen med 
signifikanta (till höger) har tillsynes, i genomsnitt, en högre löneökningstakt vilket, 
ceteris paribus, medför ett högre nuvärde på förpliktelsen. 
 

 
 

 

Diskonteringsränta (medel) 2004, osig vs. sig 
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Figur 6:3 Diskonteringsränta företag, osig vs. sig, 2004 
 
Diagrammet visar fördelningen beträffande valet av diskonteringsränta för företag 
med osignifikanta pensionsförpliktelser (till vänster) mot de med signifikanta 
pensionsförpliktelser, år 2004. Diskonteringsräntan ligger högre för företagen med 
signifikanta pensionsförpliktelser än för de med osignifikanta. En högre 
diskonteringsränta medför, ceteris paribus, till ett lägre nuvärde på 
pensionsförpliktelsen. 
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6.2 2005 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6:4 Låddiagram, FPA 2005 
 
Låddiagrammet för 2005 beskriver värdena på antagandena uppdelat på de båda 
grupperna. Till höger ser vi låddiagrammet för företag med signifikanta 
pensionsutfästelser. 
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Löneökningstakt (medel) 2005, osig vs. sig
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Figur 6:5 Förväntad löneökningstakt, osig vs. sig, 2005. Osignifikanta till vänster.  
 
Även under 2005 har gruppen med signifikanta förpliktelser högre genomsnittlig 
löneökningstakt. 
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Figur 6:6 Diskonteringsränta företag, osig vs. sig, 2005. Osignifikanta till vänster. 
 
Diskonteringsräntan ligger i genomsnitt högre för företag med signifikanta 
pensionsförpliktelser. 
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6.3 Sammanfattning av data för aktuariella antaganden 2004 
& 2005 
 
 
Tabell 6:1 Sammanfattande beskrivande data av de aktuariella antagandena för 2004 & 2005.  
 

Medel Median Max Min Standardavvikelsen
2004

Diskonteringsränta 5,07% 5,00% 6,20% 3,65% 0,38%
Löneökningstakt 3,24% 3,13% 5,0% 2,00% 0,50%
FPA 0,71 0,71 1,08 0,55 0,08

2005
Diskonteringsränta 4.39% 4,43% 5,50% 3,25% 0,42%
Löneökningstakt 3,18% 3.13% 5,00% 2,00% 0,46%
FPA 0.80 0,8 1,08 0,66 0,08  

 
 
I denna tabell redogörs för hur de aktuariella antagandena såg ut för gruppen som 
helhet åren 2004 och 2005.  
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7 Hypotestestning & analys 
I detta kapitel beskrivs den hypotestestning som gjorts samt de svar som erhållits. 
Vi redogör för samt analyserar var hypotes för sig.  
  

7.1 Implikationer av observerad data 
 
Denna undersökning baseras ej på stickprov. Detta innebär att inget företag 
utelämnats i undersökningen som skulle ha kunnat vara med, enligt de resonemang 
som vi tidigare fört. Ingen bortfallsanalys anses heller nödvändig då vi inte med 
någon säkerhet kan förklara avsaknaden av data hos vissa företag. 
 
Den population som varit föremål för studien är svenska koncerner som har 
förmånsbestämda pensionsplaner och som varit börsnoterade under 2004 och 2005. 
Många av dem som ursprungligen fanns med i rampopulationen togs bort då de 
redovisade sina förmånsbestämda pensionsplaner som avgiftsbestämda på grund av 
en rekommendation från Redovisningsrådets akutgrupp. Några företag föll bort då 
de inte redovisade fullständiga uppgifter eller fusionerades. Denna undersökning är 
alltså en totalundersökning.239 Detta medför att de värden som vi observerar är de 
värden som gäller för populationen av företag som redovisar sina förmånsbestämda 
pensionsplaner som just förmånsbestämda. Slutsatser kan därmed dras angående 
den populationen då iakttagna resultat kan betraktas som reella240. 
 
Signifikanstest kommer likafullt att utföras för att fastställa huruvida resultaten är 
statistiskt signifikanta. En observerad skillnad kan bero på mätfel och ett resultat 
som visar en statistiskt signifikant skillnad bör anses ge mer styrka åt en 
undersökning. Vidare kan det tänkas att slumpartade händelser till viss del har lett 
fram till de värden som observeras. För att lättare förstå detta kan man tänka sig att 
man går tillbaks i tiden och ”gör om” åren. Det finns alltså alltid med en viss slump 
i det som inträffar. Om resultatet är signifikant är sannolikheten större att värdena 
observerats oberoende av slumpen. 
 

7.2 Hypotes 1 
 
Hypotes H1: 

• Koncerner med signifikanta pensionsförpliktelser och låg soliditet har 
i genomsnitt gjort aktuariella antaganden som, ceteris paribus, ger ett 
lägre nuvärde på pensionsförpliktelsen än koncerner med högre 
soliditet. 

 
 
 
 
  

                                                 
239 Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, (Lund: 
studentlitteratur, 200): 56-57. 
240 Bryman, 268. 
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För år 2004 erhölls följande resultat: 
 
Spridningsdiagrammet nedan åskådliggör värden på FPAsig04 (antagandena) vid 
givna värden på Solsig04 (soliditeten). Soliditeten är därmed den oberoende 
variabeln och FPA den beroende.241  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7:1, Spridningsdiagram över FPA mot soliditet 2004. 
 
Testet utfördes med alla 38 företag där nuvärdet av pensionsutfästelsen dividerat 
med totala tillgångar var större än eller lika med 7 % år 2004. Regressionslinjen är 
den linje som i störst utsträckning motsvarar den punktsvärm som observeras242. 
Det är den linjen som syns i diagrammet. 
 
Enligt hypotes H1 bör det föreligga ett positivt linjärt samband mellan värdet på de 
undersökta aktuariella antagandena (FPAsig04) och företagets soliditet år 2004 
(Solsig04). För att undersöka sambandet bör regressionsanalys användas243. 
 
Regressionsekvationen skrivs på följande vis: 
 

FPAsig04 = a + B*Solsig04+E 
 

                                                 
241 Dahmström, 154. 
242 Ibid., 157 
243 Anderson et al., 670. 
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Där a och b är regressionskoefficienterna i linjens ekvation. Dessa bestäms enligt 
minsta kvadratmetoden och där E är en felterm.244 
 

o B = ska tolkas som den genomsnittliga förändringen i FPAsig04 om 
Solsig04 ökar en enhet. Med andra ord är därmed B den matematiska 
lutningen på linjen. Är denna skiljd från 0 föreligger en lutning. 

o a = är det matematiska värdet på FPAsig04 då Solsig04 är 0. Detta värde 
kallas linjens intercept. 

o E = beskriver den skillnad som inte kan förklaras av det linjära 
förhållandet mellan Solsig04 och FPAsig04. Se bilaga 3 för fördelningen 
av residualerna. 

 
Hypotes 1 kan alltså skrivas på följande sätt: 
 

H0: B ≤ 0 
  Ha: B > 0 
 
Om B är större än noll indikeras att ett positivt linjärt samband föreligger. 
Hypotesen är sålunda riktad vilket betyder att 1-svans signifikans kan sökas vid 
analys.245 Följande resultat erhölls vid regressionsanalysen: 
 
 
Tabell 7:1 Regressionsanalys 2004, Lutningen på B, intercept samt signifikansnivå. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen visar att interceptet ligger på 0,661 och att lutningen är 0,089. Detta 
indikerar en positiv lutning, liksom hypotesen Ha antar. 
 
Om H0 kan förkastas innebär det att det finns ett signifikant positivt samband 
mellan soliditet och antagandena. Om H0 inte kan förkastas finns det för lite stöd för 
att dra slutsatsen att ett signifikant förhållande föreligger.246  
 
Sambandet är dock inte signifikant enligt testet med ett p-värde, 1-svans, (0,365/2) 
på 18,25 %. Om denna observation utgjordes av ett urval hade p-värdet kunnat 
sammanfattas på följande sätt; Sannolikheten för att vi ska observera ett lika stort, 
eller större, värde på B trots att H0 är sann är 18,25 %247. I hypotestestet antas H0. 
 

                                                 
244 Anderson et al., 539. 
245 Ibid., 334. 
246 Ibid., 561. 
247 Ibid., 333. 
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Model Summary

,151a ,023 -,004 ,0738956
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Solgsig04a. 

 
 
 
Tabell 7:2 Regressionsanalys 2004, korrelationskoefficient etc.   
  
 
 
 
 
 
 
 
Värdet på B ger lutningen, men inte måttet på styrkan av det linjära sambandet.248 
Korrelationskoefficienten (R) är ett mått på styrkan av ett linjärt samband mellan 
två variabler. Denna koefficient antar värden mellan –1 (perfekt negativ) och +1 
(perfekt positivt). Ett värde på 0 indikerar att inget linjärt samband föreligger.249 R 
är 0,151 vilket innebär att endast ett svagt linjärt samband föreligger.250 
 
R2 visar hur stor del av variationen i Y som kan förklaras av variationen i X.251 
Alltså hur väl den skattade regressionslinjen passar de observerade data.252 Här 
framgår det att endast 2,3 % av variationen i Y kan förklaras av variationen i X253. 
Det medför att regressionsekvationen som tagits fram förklarar väldigt lite av 
variationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
248 Dahmström, 159. 
249 Ibid., 160-161. 
250 Anderson et al., 106. 
251 Dahmström, 162. 
252 Anderson et al., 551. 
253 Då endast en oberoende variabel används bör R2 och inte R2 adjusted användas.  
Douglas C. Montgomery, Goerge C. Runger och Norma Faris Hubele, Engineering statistics, 3rd 
edition  (USA: John Wiley and sons, 2005): 291. 
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För år 2005 ser det ut på följande sätt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7:2 Spridningsdiagram över FPA mot soliditet 2005. Ovan visas spridningsdiagrammet 
mellan antaganden och soliditet 2005. Alla 36 företag har signifikanta pensionsförpliktelser. 
 
 
 
Tabell 7:3 Regressionsanalys 2005, Lutningen på B, intercept samt signifikansnivå 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen visar att interceptet ligger på 0,718 och att lutningen är 0,160. Detta 
indikerar en positiv lutning, i enlighet med hypotesen Ha. 
 
Sambandet är dock inte heller detta år signifikant enligt testet med ett p-värde, 1-
svans, (0,119/2) på 5,95 %. Om denna observation utgjordes av ett urval hade p-
värdet kunnat sammanfattas på följande sätt. Sannolikheten för att vi ska observera 

0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000

Solsig05

0,6000

0,7000

0,8000

0,9000

FP
A

si
g0

5
Antaganden mot Soliditet 05

R Sq Linear = 0,07

Coefficientsa

,718 ,043 16,757 ,000
,160 ,100 ,264 1,598 ,119

(Constant)
Solsig05

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: FPAsig05a. 



HYPOTESTESTNING & ANALYS 
 

 

 - 60 - 

ett lika stort, eller större, värde på B (lutningen) trots att H0 är sann är 5,95 %254. I 
hypotestestet antas H0. Detta år är dock sambandet nära signifikans. 
 
Tabell 7:4 Regressionsanalys 2005, korrelationskoefficient etc.   

 
 
 
 
 
 
 
Måttet på styrkan av det linjära sambandet, R255, är 0,264 vilket innebär att ett svagt 
linjärt samband föreligger.256 
 
R2 visar hur stor del av variationen i Y som kan förklaras av variationen i X.257 7 % 
av variationen i Y kan förklaras av variationen i X258. Det medför att 
regressionsekvationen som tagits fram förklarar en inte helt obetydlig del av 
variationen. 
 

7.3 Test av Hypotes 2 
 
Hypotes H2 

• Koncerner med signifikanta pensionsförpliktelser har i genomsnitt 
gjort aktuariella antaganden som, ceteris paribus, ger ett lägre 
nuvärde på pensionsförpliktelsen än koncerner med osignifikanta 
pensionsförpliktelser. 

 
 

H0: µsig≥µosig 

  Ha: µsig<µosig 

 
För att testa hypotesen skall det undersökas huruvida medelvärdet (µ) för gruppen 
”signifikanta pensionsutfästelser” är lägre än medelvärdet för gruppen 
”osignifikanta pensionsutfästelser”. För att testa detta undersöks gruppernas 
medelvärden och dessa granskas med ett test som är mest lämpligt för detta, 
nämligen ett ”Independent groups” t-test.259  
 
I testet kodades koncerner vars förpliktelser var lika stora eller översteg 7 % av 
tillgångarna (signifikanta) som en 1: a. Koncerner vars förpliktelser understeg 7 % 
(osignifikanta) kodades som en 0: a. 

                                                 
254 Anderson et al., 333. 
255 Dahmström, 159. 
256 Anderson et al., 106. 
257 Dahmström, 162. 
258 Då endast en oberoende variabel används bör R2 och inte R2 adjusted användas. Montgomery et 
al., 291. 
259 Sheridan J Coakes, SPSS analysis without anguish: version 12.0 for windows (Australien: John 
Wiley and sons australia, 2005), 77. 
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För år 2004 ser det ut på följande sätt: 
 
 
Tabell 7:5 Data över FPA 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 koncerner hade signifikanta pensionsförpliktelser 2004 och 37 hade 
osignifikanta. Medelvärdet på FPA i gruppen med signifikanta uppgick till cirka 
0,698. I den andra gruppen var detta värde cirka 0,717260. Detta innebär µsig<µosig. 
Medelvärdet låg därmed lägre i gruppen med signifikanta utfästelser vilket, ceteris 
paribus, medför ett lägre nuvärde på pensionsutfästelsen. Resultatet stämmer också 
överens hypotes Ha. Skillnaden är dock ganska liten, cirka 0,019. 
 
När man använder ett oberoende T-test görs tre antaganden:261  
 

 Den beroende variabeln är normalfördelad i populationen. 
 Variansen i de två grupperna är approximativt lika beträffande den 

beroende variabeln. 
 De två grupperna är oberoende av varandra. 

 
Beträffande normalfördelningen se bilaga 4. Den beroende variabeln anses vara 
normalfördelad. Grupperna anses också vara oberoende av varandra då inget 
företags antaganden kan tänkas påverkas av ett annat företags antaganden. 
 
 
Tabell 7:6 Oberoende grupp T-test 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
260 Justerat för en outlier i gruppen osignifikanta, som det inte finns någon anledning att inte ta med, 
blir värdet för osig cirka 0,7072. Skillnaden ligger då på cirka 0,009. 
261 William G Zikmynd, Business research methods, 524. 
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Levene’s test for equality of variances testar huruvida man kan anta att varianserna 
är lika. Enligt tabellen är varianserna inte signifikant olika, sig > 0.05.262 Därmed 
anses båda antagandena ovan uppfyllda. 
Som kan ses i denna tabell är inte resultatet signifikant enligt t-testet. Sig. (2-svans) 
visar 0,326 (0,163 1-svans).  
 
Resultatet för 2004 kan sammanfattas som att risken för att vi ska se en skillnad 
som är lika stor eller större än den vi ser (cirka 0,019) trots att H0 är sann är 
(0,326/2) 16,3 %.263 För att resultatet skall anses vara signifikant bör det ligga under 
5 %. Till synes finns det en skillnad mellan grupperna i antaganden. Denna skillnad 
är dock liten och det går inte att utesluta att skillnaden beror på företagens unika 
förhållanden.  
 
Om skillnaderna i medelvärden inte beror på mätfel kan de sägas medföra att en och 
samma skuld värderas olika i de olika grupperna. 1 000 000 kr om 20 år värderas, 
ceteris paribus, till 697 822 kr i gruppen med signifikanta och till 717 217 kr i 
gruppen med osignifikanta. Det är en skillnad på 2,7 %. 
 
 
För år 2005 ser det ut på följande sätt: 
 
Tabell 7:7 Data över FPA 2005 

Group Statistics

36 ,783693 ,0729627 ,0121604
39 ,807130 ,0907944 ,0145387

Sig05
1,00
,00

FPA05
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 
36 koncerner hade signifikanta pensionsförpliktelser 2005 och 39 hade 
osignifikanta. Även här är medelvärdet på FPA högre i gruppen med osignifikanta 
pensionsutfästelser, vilket stöder hypotes Ha. Skillnaden i medelvärde ligger på 
0,0234.264 
 
Tabell 7:8 Oberoende grupp T-test 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
262 Coakes, 77. 
263 Anderson et al., 333. 
264 Justerat för en outlier i gruppen osignifikanta, som det inte finns någon anledning att inte ta med, 
blir värdet för osig cirka 0,800. Skillnaden ligger då på cirka 0,016. 
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Det föreligger med andra ord en skillnad mellan grupperna. Men skillnaden är även 
här ganska liten och klarar inte ett signifikanstest. Risken är således större att 
skillnaderna beror på mätfel. Sannolikheten för att den skillnad som vi ser, eller en 
ännu större, skulle visas trots att H0 är sann är (0,224/2) 11,2 %.265 
Levene’s test for equality of variances visar att varianserna inte är signifikant 
olika.266 
 
Om skillnaderna i medelvärden inte beror på mätfel kan de sägas medföra att en och 
samma skuld värderas olika i de olika grupperna. 1 000 000 kr om 20 år värderas, 
ceteris paribus, till 783 693 kr i gruppen med signifikanta och till 807 130 kr i 
gruppen med osignifikanta. Det är en skillnad på 2,9 %. 

                                                 
265 Anderson et al., 333. 
266 Coakes, 77. 
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8 Slutsats & diskussion 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som gjorts, samt de egna reflektioner som 
författarna gör och som leder in på förslag till fortsatt forskning. 
 

8.1 Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida ett företags finansiella 
situation påverkar dess val av aktuariella antaganden vid beräkningen av de 
förmånsbestämda pensionsplanerna. 
 
Syftet skulle uppnås genom att svara på frågan: 
 

• Förekommer earnings management i redovisningen av 
förmånsbestämda pensionsplaner hos noterade koncerner? 

 
 
För att svara på problemformuleringen härleddes två hypoteser: 
 
Hypotes H1: testade huruvida företag med låg soliditet hade en kombination av 
aktuariella antaganden som medförde en lägre pensionsförpliktelse. Resultatet från 
testet av denna hypotes visade på ett mycket svagt positivt samband mellan 
variablerna. Sambandet var inte statistiskt signifikant och risken för att det 
observerade sambandet är hänförligt till mätfel föranleder slutsatsen att inget 
samband mellan dessa variabler med säkerhet kan fastställas. 
 
Hypotes H2: testade huruvida företag med signifikanta pensionsförpliktelser hade 
en kombination av aktuariella antaganden som medförde en lägre 
pensionsförpliktelse än företag med osignifikanta pensionsförpliktelser. Resultatet 
från testet av denna hypotes visade på en mycket liten skillnad mellan grupperna. 
Skillnaden var inte statistiskt signifikant och risken för att den observerade 
skillnaden är hänförlig till mätfel föranleder slutsatsen att ingen skillnad mellan 
dessa grupper med säkerhet kan fastställas. 
 
Utifrån slutsatserna från dessa hypoteser kan en slutsats som besvarar 
problemformuleringen göras:  
 
Det finns inget tydligt stöd för att hävda att earnings management, genom 
aktuariella antaganden, förekommer i redovisningen av förmånsbestämda 
pensionsplaner hos noterade koncerner. 
 

8.2 Diskussion och förslag till fortsatt forskning 
 

Inledningsvis vill vi påpeka att det fortfarande kan finnas en risk att earnings 
management används i pensionsredovisningen för att påverka bilden av företagets 
finansiella läge. Denna studie har ju endast undersökt vissa av de aktuariella 
antagandena. Företagen har inget krav på sig att redovisa alla antaganden som 
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använts vid beräkningen av pensionsförpliktelsen vilket lämnar en lucka vid 
granskningen av dessa. 
 
Som troligen har framgått av uppsatsen är området pensionsredovisning ett 
tämligen komplicerat område inom den finansiella rapporteringen. Anledningarna 
till att ämnet upplevs som komplext är flera. Det beror troligen dels på att de 
beräkningar som krävs för att fastställa skulden är beroende av många faktorer och 
antaganden som är svåra att göra. Vi anser vidare att området försvåras på grund av 
företagens olika sätt att presentera sina åtaganden. Det måste vara besvärligt för den 
genomsnittlige användaren av finansiella rapporter att själv jämföra och analysera 
de siffror och beräkningar som finns tillgängliga i årsredovisningarna beträffande 
de förmånsbestämda pensionsplanerna. Frågan kan ställas hur väl 
redovisningsreglerna för dessa pensionsplaner stämmer överens med de kvalitativa 
egenskaper som återfinns i Föreställningsram för utformning av finansiella 
rapporter där jämförbarhet och begriplighet utgör två av dessa. Den 1 juli 2007 
kommer ITP-planen att ändras för personer födda efter 1978. Den nya 
pensionsplanen kommer att vara avgiftsbestämd vilket medför minskade krav på 
beräkningar och antaganden från företagen. Författarna tror att denna ändring delvis 
kan förklaras av besvärligheten med det gamla systemet. 
 
Som förslag till fortsatt forskning kan nämnas att det finns många andra oberoende 
variabler som skulle kunna användas för att försöka förklara de antaganden eller 
sammansättning av antaganden som görs. Det skulle vidare gå att titta på aktuariella 
vinster/förluster för att undersöka ett eventuellt samband mellan förekomsten av 
dessa samt företagets finansiella läge. 
 
En undersökning liknande denna skulle vara intressant att göra om några år då fler 
observationer finns att tillgå och mönster enklare kan urskiljas. Det vore vidare 
intressant att se hur förväntad avkastning på förvaltningstillgångar skulle påverkas 
vid en börsnedgång.   
 

8.3 Studiens bidrag till forskningen 
 
En kvantitativ studies bidrag till forskningen är beroende av dess 
generaliserbarhet267. Då undersökningen är en totalundersökning är de observerade 
resultaten de faktiska för den undersökta rampopulationen i den utsträckning som 
resultaten har uppmätts på ett korrekt sätt.  
 
De små skillnader och samband som observerats bedöms inte vara tydliga nog för 
att hävda att earnings management förekommer vid redovisningen av 
förmånsbestämda pensionsplaner hos på svensk börs noterade koncerner, vilket 
också blir denna studies bidrag till forskningen.  
 
 
 
 

                                                 
267 Bell, 13. 
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2004 
 

Företag Kat. TT EK Tot sk Vinst NV VV Ackore Avs Fav Dr Flön Sol FPA Finst sig
Axfood X 7220 2763 4457 1096 385 -12 -15 358 n/a 4,60% 3,00% 38,27% 0,7347 3,12% 0
Beijer ElecX 233,569 114,915 118,654 45,933 14,459 0 0,066 14,525 0,00% 5,25% 3,50% 49,20% 0,7151 0,00% 0
Beijer G&LEI 1431,167 412,691 1018,476 47,065 62,371 -33,187 -0,476 28,078 6,40% 5,50% 3,00% 28,84% 0,619 53,21% 0
Bilia VIKT 5103 1490 3613 307 324 -91 -29 204 6,50% 4,57% 2,75% 29,20% 0,7039 28,09% 0
Billerud X 7106 3037 4069 707 151 0 -24 127 0,00% 4,50% 3,00% 42,74% 0,7489 0,00% 0
Capio X 8922 3397 5525 886 215 -118 -2 95 5,70% 5,30% 4,00% 38,07% 0,78 54,88% 0
Cloetta FazX 2961,3 2292,3 669 395,7 76,8 -1,4 -6,3 69,1 5,00% 4,80% 3,00% 77,41% 0,7072 1,82% 0
Fagerhult X 805,1 471,1 334 54,8 34,1 0 0 34,1 0,00% 5,00% 3,00% 58,51% 0,6807 0,00% 0
FöreningssX 1022281 47357 974924 10578 10947 -8946 -264 1737 5,00% 4,50% 3,25% 25,95% 0,7861 81,72% 0
Gambro EI 32289 18474 13815 1077 1034 -324 -125 585 5,83% 4,54% 3,90% 57,21% 0,8841 31,33% 0
HandelsbaX 1316789 61372 1255417 13553 11957 -16036 884 -3195 7,00% 4,60% 3,60% 4,66% 0,8252 134,11% 0
HL DisplayX 767,415 328,293 439,122 92,837 2,142 -0,913 -0,206 1,023 7,00% 4,80% 2,60% 42,78% 0,6542 42,62% 0
Holmen X 28989 15635 13354 1746 1442 -1138 -34 270 5,80% 5,10% 3,70% 53,93% 0,7648 78,92% 0
Höganäs X 4759 2203 2556 614 293 -275 -5 13 6,30% 5,10% 3,10% 46,29% 0,681 93,86% 0
IndustrivärdEI 42533 35175 7358 7299 323 -123 -20 180 5,50% 4,75% 2,50% 82,70% 0,6477 38,08% 0
Intrum JustEI 3619,1 1531 2088,1 394,2 55,3 -23,3 0,4 32,4 6,00% 3,65% 2,75% 42,30% 0,8399 42,13% 0
JC X 610,247 362,851 247,396 47,788 16,224 -0,339 0 15,885 0,00% 5,00% 3,00% 59,46% 0,6807 2,09% 0
Kinnevik VIKT 34793 20109 14684 -1198 945 -268 -5 672 n/a 5,40% 3,13% 57,80% 0,646 28,36% 0
Latour X 6401 3356 3045 1065 135 0 0 135 0,00% 5,00% 3,00% 52,43% 0,6807 0,00% 0
Lundbergs X 57419 32592 24827 3628 1481 -1138 -35 308 5,80% 5,08% 3,68% 56,76% 0,7643 76,84% 0
Meda EI 1275,6 545,6 730 118 23,5 -13,9 -1,5 34,5 6,00% 5,60% 4,00% 42,77% 0,7369 59,15% 0
Nibe X 2496,1 891,6 1604,5 377,2 29,4 0 -3 26,4 0,00% 5,00% 2,50% 35,72% 0,6176 0,00% 0
Nokia VIKT 204531,1 129915,0 74616,1 42450,9 10150,5 -9663,1 -1647,7 1160,53 5,09% 4,84% 3,61% 64,00% 0,7898 95,20% 0
Nolato X 1604 661 943 185 53,533 0 -2,858 50,675 0,00% 5,00% 3,20% 41,21% 0,7076 0,00% 0
Peab X 11486 2653 8833 521 21 -14 1 8 5,50% 5,00% 3,00% 23,10% 0,6807 66,67% 0
ProActITGX 455,641 165,163 290,478 -77,276 8,72 -8,092 -1,496 0,892 6,50% 5,50% 3,00% 36,25% 0,619 92,80% 0
Ratos EI 12256 9360 2896 2325 208 -89 -12 107 6,25% 5,05% 2,90% 76,37% 0,6613 42,79% 0
Scania EI 70703 21433 49270 6276 2684 -395 0 2289 5,75% 5,33% 3,08% 30,31% 0,6483 14,72% 0
Scribona X 3762 941 2821 88 23 -25 0 -2 6,00% 5,00% 3,00% 25,01% 0,6807 108,70% 0
SEB VIKT 1606551 51763 1554788 10009 15466 -17653 -851 -3038 7,18% 5,00% 3,23% 3,22% 0,7118 114,14% 0
Skandia X 407845 12384 395461 -1187 3912 -4158 0 246 4,75% 4,25% 3,35% 3,04% 0,8408 106,29% 0
SSAB X 21618 13191 8427 3806 159 -23 0 136 6,50% 5,50% 3,00% 61,02% 0,619 14,47% 0
Studsvik X 1152,071 443,308 708,763 -31,852 9,859 -3,806 -0,271 5,782 5,00% 4,60% 5,00% 38,48% 1,0793 38,60% 0
Ticket X 288,495 72,909 215,586 6,437 12,107 -12,006 -0,927 -0,826 6,00% 5,50% 3,00% 25,27% 0,619 99,17% 0
Trelleborg EI 22152 8603 13549 948 1221 -330 -105 776 5,59% 4,61% 3,04% 38,84% 0,7388 27,03% 0
WestergyllX 736,226 181,269 554,957 46,886 27,846 0 -0,553 27,293 0,00% 5,00% 3,00% 24,62% 0,6807 0,00% 0
Xpon Card X 545,538 217,686 327,852 43,924 16,136 -4,265 -0,359 11,512 0,00% 5,50% 2,50% 39,90% 0,5616 26,43% 0  
 



 

 

Företag Kat. TT EK Tot sk Vinst NV VV Ackore Avs Fav Dr Flön Sol FPA Finst sig
ACSC X 205,634 122,267 83,367 12,517 14,424 -10,737 0 3,687 6,50% 5,50% 3,30% 59,46% 0,6561 74,44% 1
Alfa Laval X 14084 5269,2 8814,8 1261,6 3544,9 -1830,9 -1045,9 655,4 7,00% 5,00% 4,00% 37,41% 0,8258 51,65% 1
Assa AbloyX 30117 11253 18864 3199 3960 -2243 -111 1609 6,90% 5,20% 2,10% 37,36% 0,5498 56,64% 1
Astra ZeneVIKT 169654,6 95878,8 73775,8 32036,8 59245,5 47598,8 0 11646,7 6,29% 5,24% 3,90% 56,51% 0,7743 -80,34% 1
Atlas CopcVIKT 48168 22601 25567 6382 6201 -3234 -280 2722 5,31% 4,97% 3,25% 46,92% 0,7186 52,15% 1
BallingslövEI 1072,354 493,544 578,81 137,509 238,36 -140,026 0 98,334 5,50% 4,87% 3,38% 46,02% 0,7511 58,75% 1
Biacore X 794,521 576,231 218,29 5,388 98,646 -46,994 -1,604 50,048 6,00% 4,90% 3,50% 72,53% 0,7644 47,64% 1
Boliden X 20176 9118 11058 1365 1690 -1155 -60 475 6,60% 5,30% 2,70% 45,19% 0,6065 68,34% 1
Bong LjungX 1671,865 510,154 1161,711 71,365 166,101 -30,642 -0,233 135,226 6,50% 5,60% 3,00% 30,51% 0,6074 18,45% 1
Cardo X 5126 2880 2246 419 484 -302 -10 172 6,70% 5,00% 3,30% 56,18% 0,7215 62,40% 1
Elanders X 1681,071 566,524 1114,547 113,018 16824 -2512 26 14338 5,50% 5,00% 4,00% 33,70% 0,8258 14,93% 1
Electrolux X 75096 23636 51460 4452 21571 -12414 -1573 7584 7,00% 5,10% 3,80% 31,47% 0,7796 57,55% 1
Eniro X 7356 1879 5477 1131 537 -176 -39 322 5,30% 4,80% 2,80% 25,54% 0,6802 32,77% 1
Ericsson VIKT 186186 81502 104684 26166 16820 -5764 -899 10087 6,92% 5,39% 3,66% 43,77% 0,7186 34,27% 1
Getinge X 12457,4 4269,6 8187,8 1545,7 1765 -265,5 122,8 1622,3 6,90% 5,60% 3,00% 34,27% 0,6074 15,04% 1
Gunnebo VIKT 5649,2 1758,6 3890,6 120,9 636,4 -242,2 -2,1 392,1 6,90% 5,42% 3,88% 31,13% 0,745 38,06% 1
Haldex EI 3934 1425 2509 290 590 -269 -30 291 6,25% 5,45% 3,15% 36,22% 0,6434 45,59% 1
IFS X 1880 488 1392 -204 420 -293 -29 98 5,50% 5,00% 2,50% 25,96% 0,6176 69,76% 1
JM EI 8252 3465 4787 647 591 -97 -35 459 5,50% 5,25% 3,25% 41,99% 0,6813 16,41% 1
Karolin MaX 1176,88 489,886 686,994 79,805 153,358 -36,058 -4,625 112,675 7,00% 5,23% 3,12% 41,63% 0,6669 23,51% 1
Munters X 2440 1148 1292 318 183 -65 -15 107 6,10% 4,60% 2,90% 47,05% 0,7206 35,52% 1
NCC X 28389 6799 21590 945 2352 -2115 -312 -39 6,60% 4,90% 3,30% 23,95% 0,7354 89,92% 1
Nobia X 7225 2557 4668 840 2157 -1276 -31 850 6,15% 5,30% 3,95% 35,39% 0,7725 59,16% 1
Saab X 27509 8221 19288 1712 3854 -577 -243 3034 3,97% 4,51% 3,00% 29,88% 0,7475 14,97% 1
Sandvik X 51374 23551 27823 6877 10634 -8058 -195 2381 6,10% 5,20% 3,40% 45,84% 0,7081 75,78% 1
SAS X 57801 11044 46757 -1833 22656 -24656 0 -7421 7,40% 6,20% 3,10% 19,11% 0,5529 108,83% 1
SCA X 126151 55118 71033 6585 16924 -12949 0 3970 6,20% 5,10% 3,60% 43,69% 0,7501 76,51% 1
Seco ToolsX 3699 2028 1671 812 720 -563 -13 153 6,40% 5,40% 3,10% 54,83% 0,6432 78,19% 1
Securitas EI 36238,8 10798,3 25440,5 2,328 2949 -2054,5 -113,7 780,8 6,69% 5,25% 3,31% 29,80% 0,6896 69,67% 1
Skanska VIKT 63081 16368 46713 4327 7591 -6586 0 1005 6,62% 5,26% 3,62% 25,95% 0,7305 86,76% 1
SKF VIKT 35014 17245 17769 4087 13521 -8782 -181 4607 7,00% 5,32% 3,73% 49,25% 0,7389 64,95% 1
Stora EnsoEI 148076,4 73735,5 74340,9 4765,4 17382,7 -7702,5 -5472,1 4218,0 6,25% 5,56% 3,50% 49,80% 0,5919 161,63% 1
Strålfors EI 1979,2 931,1 1048,1 63,6 145,3 -37,1 -7,7 100,5 6,00% 4,77% 2,77% 47,04% 0,6801 25,53% 1
Sweco X 1749,4 666,4 1083 222,3 265,2 -224,7 -11,7 28,8 6,00% 5,00% 2,00% 38,09% 0,56 84,73% 1
Swedish MX 14898 5060 9838 3429 3205 -2944 -68 193 7,30% 5,60% 4,50% 33,96% 0,811 91,86% 1
Telia SonerX 191972 128067 63905 17448 18047 -15838 -2802 -573 5,70% 5,00% 3,50% 66,71% 0,7499 87,76% 1
VBG EI 444,214 270,234 173,98 44,414 73,609 -5,257 -4,636 63,716 n/a 5,00% 3,13% 60,83% 0,6974 7,14% 1
Volvo EI 223968 70155 153813 13036 30646 -15139 -1258 14332 6,63% 5,19% 3,30% 31,32% 0,6962 49,40% 1  

 
 
 



 

 

2005 
 

Företag Kat. TT EK Tot sk Vinst NV VV Ackore Avs Favk Dr Flön Sol FPA Finst sig
Axfood X 7569 2944 4625 1026 397 -11 -39 347 n/a 4,00% 3,00% 38,90% 0,824286 2,77% 0
Beijer ElecX 390,34 150,506 239,834 58,596 23,326 0 -1,927 21,399 0,00% 4,50% 3,50% 38,56% 0,825052 0,00% 0
Beijer G&LEI 1462,427 479,724 982,703 100,022 56,012 -42,23 6,832 20,612 3,63% 4,75% 2,50% 32,80% 0,647734 75,39% 0
Bilia VIKT 5962 1286 4676 324 407 -113 -73 221 6,00% 4,14% 2,83% 21,57% 0,776328 27,76% 0
Billerud X 7757 2526 5231 -278 202 0 -49 153 0,00% 3,60% 3,00% 32,56% 0,890327 0,00% 0
Capio X 15978 4632 11346 662 436 -268 -49 119 5,40% 4,40% 3,80% 28,99% 0,891122 61,47% 0
Cloetta FazX 3145,8 2427,3 718,5 333,2 89,5 -2,4 -15 72,5 5,00% 4,50% 3,00% 77,16% 0,748891 2,68% 0
Elanders X 1806,587 637,756 1168,831 105,301 23,445 -4,371 -4,409 14,665 5,00% 4,00% 3,00% 35,30% 0,824286 18,64% 0
Eniro X 19542 4634 14908 1017 598 -199 -35 364 5,30% 4,80% 2,80% 23,71% 0,6802 33,28% 0
Fagerhult X 1463,7 545,2 918,5 108,1 42,3 0 -6,2 36,1 0,00% 4,00% 3,00% 37,25% 0,824286 0,00% 0
FSB/SwedX 1197283 53869 1143414 15010 12939 -9670 -1544 1725 5,00% 3,75% 3,25% 4,50% 0,907902 74,74% 0
Gambro EI 29778 18483 11295 530 1355 -435 -298 622 4,91% 4,18% 3,76% 62,07% 0,921795 32,10% 0
HandelsbaX 1580733 65651 1515082 15665 13709 -20147 2740 -3698 7,00% 3,90% 3,60% 4,15% 0,943809 146,96% 0
HL DisplayX 760,471 342,329 418,142 61,27 3,524 -0,942 -0,274 2,308 5,50% 3,75% 2,50% 45,02% 0,784721 26,73% 0
Holmen X 32183 16079 16104 1740 1774 -1400 -103 271 5,30% 4,60% 3,70% 49,96% 0,841282 78,92% 0
Höganäs X 5253 2549 2704 408 331 -311 -15 5 5,50% 4,40% 3,00% 48,52% 0,763369 93,96% 0
IndustrivärdEI 54161 48227 5934 14047 119 -4 -5 110 5,50% 3,95% 2,50% 89,04% 0,75507 3,36% 0
Intrum JustEI 4136 1316,1 2819,9 472,2 57,1 -27,8 5,6 34,9 5,50% 3,25% 2,75% 31,82% 0,907477 48,69% 0
JC X 714,606 421,686 292,92 104,516 18,512 -0,386 0 18,126 0,00% 4,00% 3,00% 59,01% 0,824286 2,09% 0
Kinnevik VIKT 33257 23315 9942 4647 950 -459 -13 478 n/a 4,75% 3,12% 70,11% 0,730765 48,32% 0
Latour X 11414 8676 2738 792 129 0 0 129 0,00% 5,00% 3,00% 76,01% 0,680704 0,00% 0
Lundbergs O 65761 37397 28364 5175 1824 -1400 -112 312 5,30% 4,57% 3,68% 56,87% 0,842575 76,75% 0
Meda EI 11499,5 3759,6 7739,9 141,6 562,2 -14,7 -6,1 606,3 4,00% 4,38% 3,50% 32,69% 0,84504 2,61% 0
Nibe X 3125,3 1031 2094,3 273,6 34,3 0 -7 27,3 0,00% 4,50% 3,00% 32,99% 0,748891 0,00% 0
Nokia VIKT 209951,3 116378,1 93573,2 46805,4 13040,74 -12014,4 -2193,86 124 4,75% 4,33% 3,65% 32,99% 0,877409 92,13% 0
Nolato X 1668 832 836 208 66,147 0 -13,519 52,628 0,00% 3,95% 3,20% 49,88% 0,865175 0,00% 0
Peab X 13742 3348 10394 824 31 -18 -7 9 4,50% 4,00% 3,00% 24,36% 0,824286 58,06% 0
ProActITGX 439,046 161,034 278,012 -10,121 12,33 -11,367 0 1,217 6,50% 5,50% 3,00% 36,68% 0,619007 92,19% 0
Ratos EI 22101 11446 10655 2601 1025 -628 -47 350 5,25% 4,10% 2,75% 51,79% 0,770233 61,27% 0
Scania EI 78218 23736 54482 6765 4085 -1048 0 3118 4,58% 4,08% 2,98% 30,35% 0,807258 25,65% 0
Scribona X 4312 946 3366 -22 37 -23 -16 -2 5,50% 4,50% 3,00% 21,94% 0,748891 62,16% 0
SEB VIKT 1889738 56796 1832942 11223 18191 -20726 -778 -3323 7,20% 4,64% 3,23% 3,01% 0,762367 113,94% 0
Skandia X 550570 12132 538438 138 4088 -4528 0 440 4,25% 3,75% 3,25% 2,20% 0,907902 110,76% 0
SSAB X 21820 14364 7456 5671 162 -26 0 136 5,50% 4,00% 2,50% 65,83% 0,747843 16,05% 0
Studsvik X 1183,394 566,628 616,766 76,16 5,786 0 0 5,786 0,00% 4,60% 5,00% 47,88% 1,079325 0,00% 0
Ticket X 315,018 85,042 229,976 12,502 14,806 -13,566 -2,63 -1,39 5,50% 4,50% 3,00% 27,00% 0,748891 91,63% 0
Trelleborg EI 24960 10113 14847 1567 1504 -563 -127 814 5,59% 4,23% 3,14% 40,52% 0,81105 37,43% 0
WestergyllX 938,753 228,231 710,522 32,154 36,549 0 -7,64 28,909 0,00% 4,00% 3,00% 24,31% 0,824286 0,00% 0
Xpon Card X 654,175 243,552 410,623 46,075 21,462 -5,01 -3,818 12,634 0,00% 4,70% 2,50% 37,23% 0,653949 23,34% 0  
 
 



 

 

Företag Kat. TT EK Tot sk Vinst NV VV Ackore Avs Favk Dr Flön Sol FPA Finst sig
ACSC X 218,635 134,615 84,02 21,796 19,155 -14,093 -1,218 3,844 6,00% 5,00% 3,30% 61,57% 0,721474 73,57% 1
Alfa Laval X 16206,4 5811,4 10395 1099 4130,3 -2174,5 -1101,9 853,9 4,00% 5,00% 4,00% 35,86% 0,825811 52,65% 1
Assa AbloyX 33692 14413 19279 3556 4892 -3009 -326 1560 7,30% 4,70% 3,00% 42,78% 0,720793 61,51% 1
Astra ZeneVIKT 197784,8 109012,5 88772,3 53085,0 74081,7 -60497,9 0,0 13583,8 6,22% 4,66% 3,66% 55,12% 0,824788 81,66% 1
Atlas CopcVIKT 54955 25808 29147 9300 6656 -4445 -571 1662 4,51% 4,48% 3,32% 46,96% 0,79988 66,78% 1
BallingslövEI 1839,028 566,622 1272,406 118,008 297,699 -181,284 0 116,415 5,50% 4,62% 3,13% 30,81% 0,750585 60,90% 1
Biacore X 979,964 750,288 229,676 119,594 113,202 -47,814 -9,375 56,013 6,00% 4,20% 3,50% 76,56% 0,873882 42,24% 1
Boliden X 22918 10289 12629 2812 2030 -1418 -109 503 5,80% 4,80% 2,70% 44,89% 0,667088 69,85% 1
Bong LjungX 1635,452 561,417 1074,035 33,719 172,989 -36,235 -5,813 130,941 5,50% 4,30% 2,90% 34,33% 0,76317 20,95% 1
Cardo X 5542 2935 2607 210 607 -386 -36 182 6,40% 4,50% 3,20% 52,96% 0,778517 63,59% 1
Electrolux X 82558 25888 56670 3215 26733 -15602 -3233 7898 6,40% 4,60% 3,60% 31,36% 0,825204 58,36% 1
Ericsson VIKT 208829 105527 103302 33335 22314 -16784 -3483 1955 4,72% 4,32% 3,58% 50,53% 0,866911 75,22% 1
Getinge X 14533,3 5381,3 9152 1601,4 2030,3 -339,9 59,1 1749,5 6,90% 4,70% 3,00% 37,03% 0,720793 16,74% 1
Gunnebo VIKT 4833 1208,5 3624,5 32,3 679,3 -325 -11,3 343 6,88% 5,06% 3,80% 25,01% 0,785596 47,84% 1
Haldex EI 4662 1890 2772 341 841 -373 -160 308 5,84% 4,30% 3,20% 40,54% 0,808924 44,35% 1
IFS X 2105 615 1490 67 474 -302 -84 88 5,00% 4,00% 2,25% 29,22% 0,712196 63,71% 1
JM EI 8155 3311 4844 1151 793 -136 -185 472 4,38% 4,13% 3,25% 40,60% 0,844697 17,15% 1
Karolin MaX 1391,32 601,475 789,845 89,485 110,066 0 -18,025 92,041 0,00% 4,90% 3,20% 43,23% 0,721247 0,00% 1
Munters X 2934 1469 1465 391 212 -71 -38 108 6,20% 4,00% 3,20% 50,07% 0,856894 33,49% 1
NCC X 27110 6879 20231 1580 2920 -2631 -542 -260 6,70% 4,10% 3,10% 25,37% 0,824439 90,10% 1
Nobia X 7918 3184 4734 885 2573 -1538 -120 915 5,75% 4,80% 3,60% 40,21% 0,794272 59,77% 1
Saab X 30594 9493 21101 1551 4187 -805 -443 2939 4,30% 3,90% 2,50% 31,03% 0,762371 19,23% 1
Sandvik X 59562 24507 35055 8819 13226 -9848 -778 2600 5,80% 4,60% 3,70% 41,15% 0,841282 74,46% 1
SAS X 58016 11504 46512 418 25702 -26734 0 -8363 7,40% 5,20% 2,60% 19,83% 0,606223 104,02% 1
SCA X 135220 57110 78110 433 20936 -16513 0 4340 5,90% 4,40% 3,60% 42,23% 0,857403 78,87% 1
Seco ToolsX 4198 2207 1991 1094 964 -722 -109 131 5,80% 5,00% 3,50% 52,57% 0,74993 74,90% 1
Securitas EI 46288,6 14846,8 31441,8 3660,9 3763,2 -2572,1 -419,8 771,3 6,48% 4,71% 3,19% 32,07% 0,746306 68,35% 1
Skanska VIKT 71311 18587 52724 5120 10738 -8331 0 2407 6,52% 4,19% 3,62% 26,06% 0,896089 77,58% 1
SKF VIKT 40349 18233 22116 5253 15919 -10797 -378 4779 6,80% 4,93% 3,76% 45,19% 0,799628 67,82% 1
Stora EnsoEI 170377,1 72867,2 97509,9 -167688,0 21406,6 -13278,0 -5957,32381.2315,62% 4,70% 3,16% 42,77% 0,743521 33,00% 1
Strålfors EI 2295,9 960,4 1335,5 50,7 170,6 -43,2 -17,2 110,2 5,20% 4,43% 2,67% 41,83% 0,710897 25,32% 1
Sweco X 2040,5 880,7 1159,8 351,2 282,9 -245,8 -8,6 28,5 5,50% 4,50% 2,00% 43,16% 0,616137 86,89% 1
Swedish MX 16806 5083 11723 2696 3786 -3313 -320 153 6,40% 4,70% 3,90% 30,25% 0,857783 87,51% 1
Telia SoneX 203775 135694 68081 17019 22036 -18480 -4019 -437 4,30% 3,50% 3,10% 66,59% 0,925478 83,86% 1
VBG EI 852,393 330,535 521,858 97,367 90,479 -7,427 -14,182 68,87n/a 4,13% 3,13% 38,78% 0,824478 8,21% 1
Volvo EI 257135 78768 178367 18014 36521 -22279 -2867 11462 6,50% 4,64% 3,40% 30,63% 0,788249 61,00% 1 
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