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SAMMANFATTNING 
 
 
Problembakgrund: Pensioner är en stor utgift för företagen och redovisningen av pensioner-
na är invecklad. Under 2005 fick företag som följer IFRS/IAS standarder en möjlighet att re-
dovisa aktuariella vinster/förluster på ett nytt sätt än tidigare. Då företagen tidigare kunde 
välja mellan att redovisa direkt mot resultaträkningen eller genom att tillämpa korridorregeln 
kom nu även möjligheten att redovisa direkt mot det egna kapitalet. Det har nu gått en tid se-
dan det nya redovisningssättet introducerades och vi intresserades av att veta: 
Hur redovisar de stora börsnoterade företagen i Sverige sina aktuariella vinster/förluster. 
Dessutom blev vi intresserade av att veta vad som kännetecknar företag som redovisar enligt 
de olika redovisningsmetoderna. 
 
Syfte: Eftersom tre år har gått sedan införandet av den nya redovisningsprincipen infördes 
anser vi det intressant att undersöka hur de börsnoterade företagen i Sverige redovisar sina 
aktuariella vinster/förluster. Vi vill också studera om det finns ett samband mellan redovis-
ningsmetod och specifika variabler. 
 
Teori: Vårt teoriavsnitt består i en beskrivning av vad standarden om ersättningar till anställ-
da (IAS 19) säger. Vi redogör också för de väsentliga delarna av de kvalitativa egenskaperna 
som styr redovisningen, men också en kort beskrivning om hur det svenska pensionssystemet 
är uppbyggt. Vi redogör också för vilka redovisningsmetoder företagen kan välja mellan när 
det gäller redovisning av de aktuariella vinster/förluster som uppstår och vilka problem som 
kan uppkomma.  
 
Metod: Vi kommer att göra en kvantitativ undersökning genom att studera årsredovisningar-
na på Large Cap-listan.  Datainformationen bearbetas sedan i SPSS som hjälper oss att hitta 
samband som sedan analyseras.  
 
Analys och slutsats: Det vanligaste redovisningssättet är att redovisa de aktuariella vinster-
na/förlusterna med hjälp av korridormetoden, mellan de andra metoderna var det jämnt. Re-
gressionsanalysen visade på ett samband att företag med högre omsättning och/eller låg 
skuldsättningsgrad generellt redovisar mot eget kapital. Resterande variabler gav inga signifi-
kanta värden. I övrigt visade det sig att diskonteringsräntan och förvaltningstillgångsräntans 
medelvärden inte skiljde sig så mycket mellan redovisningsmetoderna. 
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Ordförklaringar 
 

 
Aktuarie: En tjänsteman som arbetar inom försäkrings-

branschen och som har en matematisk och statis-
tisk utbildning. I denna uppsats är det en behörig 
person som räknar ut vad företagens aktuariella 
antaganden ska vara. 

 
Aktuariella antaganden: Är de faktorer som påverkar framtidens pen-

sionsskuld.  
 
Aktuariella vinster/förluster: Uppstår när det sker förändringar i de aktuariella 

antagandena. 
 
Avgiftsbestämda pensionplaner: Föreligger då företaget betalar en avgift till en 

juridisk enhet och företaget har ingen skyldighet 
att betala ut mer pengar. 

 
Balanslikviditet: Är företagets förmåga att betala sina skulder på 

kort sikt. Beräknas som omsättningstillgång-
ar/kortfristiga skulder. 

 
Diskonteringsränta: Är den ränta som används för att diskontera före-

tagets förpliktelser, så som pensionsskulden. 
 
Förmånsbestämda pensionsplaner: Föreligger då företaget garanterar en i förväg 

bestämd förmån.  
 
Förvaltningstillgångar: Är tillgångar som en pensionsstiftelse förfogar 

över. Kan vara exempelvis aktier. 
  
Large Cap-listan: Är en del av den nordiska listan. 67 bolag är i 

dag noterade på Large Cap-listan. 

Räntabilitet på totalt kapital (Rt): Är ett mått på hur lönsamt ett företag är. Beräk-
nas som (resultat efter finansiella poster + finan-
siella kostnader)/totalt kapital 

Skuldsättningsgrad: Visar på hur riskbenäget företaget är. Beräknas 
som skulder/eget kapital 
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1. INLEDNING 
  
Redovisningsstandarden IAS/IFRS blev den 1 januari 2005 obligatoriskt för svenska börsno-
terade företag att följa. Standarden är obligatoriskt endast för koncernredovisningen men styr 
även moderbolagets redovisning då det står i standarden att även IAS/IFRS ska följas till hu-
vudsak av moderbolaget.1 
 
En av de stora utgifterna för de börsnoterade företagen är ersättningar till de anställda, som 
exempelvis löner, semesterersättningar, sjukersättningar samt pensioner. Dessa utgifters redo-
visning regleras av IAS 19.2 I denna standard skiljer man på fyra olika sorters ersättningar; 
kortfristiga ersättningar till anställda (exempelvis löner, sociala kostnader, betald semester 
och sjukersättningen), övriga långfristiga ersättningar till anställda (exempelvis tjänstledighe-
ter, kostnader för olika sorters jubileer mm), ersättning vid uppsägning samt ersättning efter 
avslutad anställning (pensioner, livförsäkring, sjukvård efter anställningen upphört).3 
 
Redovisningen av hur företagen ska redovisa pensioner är komplicerat. Sverige har ett pen-
sionssystem som består av tre olika delar som tillsammans bildar den helhet som är den totala 
pensionen en individ kommer att få. De tre delarna är allmän pension, tjänstepension samt 
privat sparande. Den allmänna pensionen är en del man får av staten och som man själv tjänar 
in i och med att man arbetar, studerar och så vidare. Det privata sparandet är till för att indivi-
der själva ska kunna spara pengar så att de får en mer tillfredställande pension när de avslutar 
sitt arbete. Tjänstepensionen är den del av pensionen som arbetsgivare och fackförbunden har 
avtalat om och kan vara skiftande beroende på vilket arbete man har.4 
 
Tjänstepensionen är alltså den del av pensionen som företagen betalar. Då periodiserad redo-
visning baseras på att kostnader redovisas i samma period som de uppstår betyder detta att 
tjänstepensionen ska tas upp i redovisningen under samma tid som arbetet har utförts och inte 
först efter att den anställde gått i pension.5 
 
Enligt IAS 19 IN 4 måste pensionsplanerna klassificeras antingen som förmånsbestämda eller 
avgiftsbestämda. I IAS 19 IN 5 står det vidare att företaget betalar en fastställd avgift till en 
juridisk enhet när det gäller de avgiftsbestämda pensionsplanerna. Detta resulterar i att företa-
get inte har någon juridisk skyldighet att betala ut mer kapital om den juridiska enheten har 
problem med att betala ut pengarna. Redovisningen av sådana penisonsplaner redovisas ge-
nom att pensionskostnaden tas upp i resultaträkningen.6 Om pensionsplanerna klassificeras 
som förmånsbestämda betyder detta att företaget garanterar en i förväg bestämd förmån när 
individen går i pension.7 IAS 19 IN 6 reglerar hur företaget ska handla vid en sådan pensions-
plan. Bland annat står det om hur företagen ska göra så kallade aktuariella antaganden om 
bland annat vilken personalomsättning, livslängd samt framtida löneökningar som förväntas 
med mera. Alla företag som har förmånsbestämda pensionsplaner måste beräkna aktuariella 
antaganden. Förpliktelserna ska även nuvärdesberäknas vilket får till följd att diskonterings-

                                                 
1 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. (2007). Internationell redovisning- teori och praxis. s. 11 f.  
2 Ibid. s. 205. 
3 IAS 19 IN. 2.  
4 http://www.amfpension.se/Templates/StartTabs.aspx?id=2034 Hämtat 4/3- 2008. 
5 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. (2007). Internationell redovisning- teori och praxis. s. 206. 
6 IAS 19 IN. 4-5. 
7 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. (2007). Internationell redovisning- teori och praxis. s. 211. 
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räntan kan vara en anledning till att förpliktelsens storlek varierar. När förändringar i anta-
gandena sker uppstår så kallade aktuariella vinster/förluster.8  
 
Företag som regleras av IAS/IFRS kan sedan 2005 välja mellan att redovisa aktuariella vins-
ter/förluster på olika sätt, antingen via resultaträkningen eller via balansräkningen. När företa-
gen redovisar via resultaträkningen kan de använda sig av Korridorregeln.9 Företagen kan 
även redovisa på andra sätt som ger snabbare redovisning. Ett vanligt exempel på detta är att 
redovisa de aktuariella vinsterna/förlusterna direkt mot resultaträkningen. Detta redovisnings-
sätt användes dock endast av väldigt få företag år 2004.10 Fördelen med att redovisa de aktua-
riella vinsterna/förlusterna via resultaträkningen, är att detta ger en korrektare bild av pen-
sionsskuldens storlek.11  
 
Det nyaste alternativet att redovisa aktuariella vinster/förluster på reglerades år 2005 och in-
nebär att företagen kan redovisa aktuariella vinster/förluster utanför resultaträkningen. Detta 
får ske om det görs konsekvent och om det leder till en snabbare redovisning av aktuariella 
vinster/förluster.12 Anledningen till att detta nya redovisningssätt för dessa vinster och förlus-
ter uppkom är bland annat att företagen kan på ett sådant sätt reglera volatiliteten i resultat-
räkningen. Om exempelvis ett stort företag med stora pensionsförpliktelser har stora föränd-
ringar i antagandena ett specifikt år kommer resultatet att förändras oerhört vilket gör att det 
blir svårt för analytiker att bedöma hur företaget egentligen presterat detta år.13 Nackdelar 
med detta nya redovisningssätt är dock att volatiliteten ökar i eget kapital. En ränteökning ett 
visst år resulterar i att pensionsskulden minskar och en positiv effekt i eget kapital uppstår.14 
 
Redovisning av pensioner är som tidigare nämnts svårt att göra då aktuariella antaganden för-
ändras över tid. Detta gör att aktuariella vinster/förluster uppkommer som företagen kan välja 
att redovisa antingen över balansräkningen eller över resultaträkningen, så länge det görs kon-
sekvent.  
 
Amen menar att det finns problem med att företagen får välja mellan olika redovisningsmeto-
der när det gäller aktuariella vinster/förluster. Genom att företagen får välja redovisningsme-
tod kommer jämförbarheten att minska, varför han anser att det bästa vore om alla använde 
samma redovisningsmetod.15 Detta skulle alltså underlätta för intressenterna vid användning 
av de finansiella rapporterna. 
 

 

                                                 
8 IAS 19 IN. 6.  
9 IAS 19 p. 92.  
10 Janzon, C. & Ericsson, J. Ändrade regler för pensionsredovisning. BALANS Nr 1, 2006. s 33. 
11 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. (2007). Internationell redovisning- teori och praxis. s. 218. 
12 IAS 19 p 93, 93 A.  
13 Barker, R. The revolution ahead in financial reporting: reporting financial performance. Balance Sheet, Vol 
11, nr 4, 2003.  s. 19-20. 
14 Janzon, C. Ericsson, J- Ändrade regler för pensionsredovisning. BALANS Nr 1, 2006. s.34. 
15 Amen, M. Simulation-based comparison of existent IAS 19 Accounting options. European Accounting Review. 
vol 16, nr 2, 2007. s. 249. 
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1.1 Problemformulering 
 
Detta för oss in på vår problemformulering som lyder: 
 

Hur redovisar de stora börsnoterade företagen i Sverige sina aktuariella vins-
ter/förluster? 
 
Vi har även delproblem som vi kommer att utforska: 
 
– Vad kännetecknar företag som redovisar enligt de olika redovisningsmetoderna?  
 

1.2 Syfte 
 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur stora börsnoterade företag i Sverige redovisar sina 
aktuariella vinster/förluster. Detta är intressant att studera eftersom det har gått dryga tre år 
sedan införandet av de nya pensionsreglerna och att det kan finnas en möjlighet att på ett tyd-
ligare sätt studera dess effekter än tidigare. Vi vill också studera samband mellan företag som 
redovisar mot resultaträkningen respektive balansräkningen.  
 

1.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt att begränsa oss till stora börsnoterade företag i Sverige som redovisar enligt IAS. 
Dessa företag måste som tidigare nämnts följa IAS/IFRS standarder. Vårt problem berör re-
dovisning av pensioner och därför kommer en naturlig avgränsning att ske till IAS 19 och 
specifikt ersättning efter avslutad anställning. Då vi avser att studera effekterna av införandet 
av den nya redovisningsmetoden av aktuariella vinster/förluster, kommer det att vara de för-
månsbestämda planerna som kommer att vara i fokus.   
 

1.4 Disposition 
 
Dispositionen på denna studie är uppbyggd enligt följande: 
 
 

 
 

Inledning 

Empiri och analys 
Beskrivande stati-

stik 

Teoretisk 
referensram 

Empiri och analys 
Regressionsanlays 

Slutsats Studiens ut-
gångspunkter 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel kommer att börja med en redogörelse över hur pensionssystemet är uppbyggt i 
Sverige, för att läsaren lättare ska förstå hur företagen hanterar pensioner. För undersökning-
ens syfte har det varit viktigt att belysa de kvalitativa egenskaper som redovisningen bygger 
på för att kunna se vilka problem som olika redovisningsmetoder skapar för intressenterna. 
Eftersom vårt problem berör de nya redovisningsval som företag som redovisar efter IAS fått 
möjlighet till blev en naturlig del av vårt teoriavsnitt att behandla vad IAS och specifikt IAS 
19 föreskriver. Då IAS 19 kan anses komplicerad kommer vi att presentera ett företagsexem-
pel som beskriver skillnaden mellan de olika sätten att redovisa aktuariella vinster/förluster. 
Vi kommer slutligen att beröra fördelar och nackdelar med olika redovisningsmetoder.  
 

2.1 Pensionssystemet i Sverige 
 
År 1998 lagreglerades en ny pensionsform i Sverige. Denna pensionsform uppkom som ett 
led av att tillväxten var dålig samtidigt som pensionskostnaderna i landet ökade. Den nya pen-
sionsformen är baserad på livsinkomstprincipen vilket innebär att det man får i pension är det 
som inbetalats under ens yrkesverksamma år. Pensionssystemet går i princip till så att det som 
inbetalas av alla de yrkesverksamma varje år utbetalas till dem som gått i pension. Dock 
kommer 2,5 % av de 18,5% av lönen som inbetalas att gå till ett valfritt premipensionskonto 
som kommer att ge ränta på pensionspengarna.16 Dessa totalt 18,5 % som betalas in kallas för 
den allmänna pensionen.17  
 
De flesta anställda på ett företag har förutom den allmänna pensionen också rätten att få en så 
kallad tjänstepension. Denna del är ett avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden och in-
dividerna själva kan oftast bestämma på vilket sätt sparandet ska gå till.18 Utöver den allmän-
na pensionen och tjänstepensionen kan individer också själv lägga av pengar till sin pension, 
kallat privat sparande.19 
 

2.2 IASB 
 
IASC (international accounting standards committe) grundades 1973 i ett samarbete mellan 
olika länders revisororganisationer.20 Efter en omstrukturering blev man 2001 IASB (interna-
tional accounting standards board) och man arbetar med att utforma redovisningsnormer samt 
för en harmonisering av redovisningen av finansiell information.21 IASB utformar redovis-
ningsstandarder som kallas IAS som har fått stort genomslag de senaste åren inte minst tack 
vare att offentligt handlande bolag ska använda IAS i sin redovisning från 2005 enligt EU-
kommissionen.22 
 
                                                 
16 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/79/98/ddf1552c.pdf  s 4-5, Hämtat 2008-04-10. 
17 http://www.amfpension.se/Templates/StartTabs.aspx?id=2034  Hämtat 2008-04-10. 
18 http://www.amfpension.se/templates/Tab_Green.aspx?id=2039  Hämtat 2008-04-10. 
19 http://www.amfpension.se/templates/Tab_Green.aspx?id=2040  Hämtat 2008-04-10. 
20 http://www.iasb.org/About+Us/International+Accounting+Standards+Board+-+About+Us.htm Hämtat 2008-
04-15.   
21 IAS/IFRS föreställningsram p. 1. 
22 Nilsson, S. (2005). Redovisningens normer och normbildare. s. 90. 
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2.3 Intressenternas nytta av redovisningen 
 
Anledningen till att företagen ger ut finansiella rapporter är för att deras intressenter, det vill 
säga användarna av informationen, ska kunna fatta olika beslut baserat på de finansiella rap-
porterna som beslutsunderlag.23 Intressenterna behöver olika information beroende på vad de 
kan tänkas vilja få fram från de finansiella rapporterna. Investerare till exempel har som syfte 
att få veta vilka risker en investering i företaget medför samt vad avkastningen kan tänkas bli. 
Anställda å andra sidan vill se hur stabilt företaget är och om de kommer att kunna betala ut 
lönerna till de anställda. Långivare och leverantörer är förmodligen mest intresserad av att 
veta om företaget kan betala av sina skulder. För kunderna är det viktigt att veta om företaget 
fortfarande kommer att finnas efter något år om de har långsiktiga samarbeten med varandra. 
Statliga myndigheter och samhället i övrigt kan också vara intresserade av företagets finansi-
ella ställning då BNP ska beräknas, skatterna fastställas samt för samhället i övrigt kan det 
vara intressant om företaget bidrar till samhällsekonomin lokalt. 24 
 
Eftersom intressenterna baserar sina beslut med de finansiella rapporterna som beslutsunder-
lag är det viktigt att de finansiella rapporterna är utformade så att intressenterna förstår dem. 
Därför ska vi nu gå in på vilka egenskaper det finns som de finansiella rapporterna bör base-
ras utifrån. Eftersom denna studie handlar om redovisningsproblem vid aktuariella vins-
ter/förluster i pensionsredovisningen kommer de egenskaper som mest berör vårt problem att 
belysas. 
 

2.4 IASB´s kvalitativa egenskaper på redovisningen 
 
I IAS finns IASB´s föreställningsram som beskriver grunderna för hur de finansiella rappor-
terna ska utformas.25 Dessa grunder består av kvalitativa egenskaper och andra redovisnings-
principer.26 IASB´s kvalitativa redovisningsegenskaper och de amerikanska normsättarna, 
Financial Accounting Standard Boards (FASB), kvalitativa redovisningsegenskaper är mycket 
lika. Det är dock inte helt överensstämmande. En av de största delarna som skiljer dem åt är 
att FASB har utformat standarderna endast för sin egen del, medan IASB utformade de kvali-
tativa egenskaperna både för sin egen del men också för att de som uppför finansiella rappor-
terna ska ha användning av det. Som ett led i harmoniseringsprocessen finns det dock ett sam-
arbete dem emellan till att sträva mot att de kvalitativa egenskaperna mellan IASB och FASB 
ska överensstämma.27  
 
Enligt IASB´s föreställningsram är relevans, begriplighet, tillförlitlighet och jämförbarhet de 
viktigaste kvalitativa egenskaperna men det finns även andra som nämns, exempelvis ”sub-
stance over form”, korrekt bild, försiktighet, väsentlighet och periodiserad redovisning.28 Vi 
kommer i vårt arbete begränsa oss till tillförlitlighet, jämförbarhet, korrekt bild och relevans 
eftersom dessa egenskaper är de som vi anser vara mest relevanta för studiens syfte. 
 

                                                 
23 IAS/IFRS föreställningsram p. 12.  
24 Ibid. p. 9. 
25 IAS 1. 
26 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. (2007). Internationell redovisning- teori och praxis. s. 51. 
27 Heffes, Ellen. M. The relevance of reliability: An Update on the FASB and IASB Joint Conceptual Framework 
Project. Financial executive Vol. 21 Issue 10, 2005. s. 15.  
28 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. (2007). Internationell redovisning- teori och praxis. s. 52 ff. 
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Syftet med IAS 1 är att företagens finansiella rapporter ska vara jämförbara och då måste ut-
formningen av dem ske på likartat sätt. Därför ställs vissa krav på både utformningen, riktlin-
jerna och innehållet i rapporterna. 29 
 

2.4.1 Tillförlitlighet 
 
Den information som företagen har i sina årsredovisningar får inte innehålla fel eller vara 
vinklad på något sätt.30 Detta innebär att de som läser informationen ska kunna känna sig säk-
ra på att det som är redovisat är samma sak som det som det är tänkt att det ska redovisa.31 
Det kan ibland vara svårt att uppfylla detta krav och det finns chanser att företagen mäter mer 
än de hade tänkt eller att de missar en viss del eller till och med att de mäter en annan sak än 
det de tänkt mäta.32 När det gäller just pensionsredovisningen har de aktuariella antagandena 
fått kritik för att de minskar tillförlitligheten på redovisningen då detta är just antaganden.33 
Jämför vi detta med hur man normalt baserar redovisningen på, det vill säga med utgångs-
punkt från historisk data, utgår redovisningen av pensioner från framtida förväntade data.  
 

2.4.2 Korrekt bild 
 
I enlighet med IAS 1 ska en korrekt bild av företagets finansiella ställning ges.34 För att kunna 
ge en korrekt bild måste tillämpbara standarder följas, såvida det inte anses ge en så miss-
visande bild att uppfylla kravet vilket dock är ovanligt.35 Om så skulle vara fallet måste upp-
lysning lämnas om att man ger en rättvisande bild av de finansiella rapporterna, att standar-
derna normalt följs utom i detta specifika fall, vilken standard det är man har avvikit från samt 
effekterna av att ha avvikit från ett krav.36   
 

2.4.3 Jämförbarhet 
 
För att användarna av de finansiella rapporterna ska kunna jämföra informationen mellan pe-
rioder underlättar det om man återger händelser på ett likformigt sätt.37 Detta kan ske genom 
att omklassificera jämförelsetalen. I sådana fall då detta är genomförbart ska upplysningar 
lämnas om anledningen, karaktären och beloppen för posterna som omklassificerats.38 
 
Det är också viktigt att användarna av informationen ska kunna jämföra olika företags finan-
siella ställning och resultat samt förändringar som skett i den finansiella ställningen. För att 
göra detta måste även företagen mellan varandra redovisa på likformigt sätt.39 För att använ-
darna ska kunna jämföra företagen mellan varandra krävs det upplysningar i de finansiella 

                                                 
29 IAS 1 p.1. 
30 IAS 1 p.31. 
31 IAS/IFRS föreställningsram. p. 31. 
32 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori-policy och praxis. s. 170-171. 
33 Godwin, N.  An examination of Pension Actuarial Assumptions over the Decade Following the Issuance of 
FAS 87. Journal of Pension Planning & Compliance, Vol. 25 Issue 1, 1985. s. 63. 
34 IAS 1p.13. 
35 IAS 19 p.15,17. 
36 Ibid. p.18. 
37 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. (2007). Internationell redovisning- teori och praxis. s.53. 
38 IAS 19 p.38. 
39 IAS/IFRS föreställningsram p. 39. 
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rapporterna om vilka redovisningsprinciper företagen använder. Ett till sätt att nå en ökad 
jämförbarhet i redovisningen är att efterfölja redovisningsprinciperna i IAS.40 
 
Genom att redovisa på likformigt sätt från år till år och mellan företag uppnås som sagts ökad 
jämförbarhet. Däremot ska inte detta följas till punkt och pricka om inte redovisningsprinci-
perna som används uppnår kraven för relevans och tillförlitlighet. Finns det ett bättre sätt att 
göra redovisningen mer relevant och riktig bör företagen gå på sådan linje och byta redovis-
ningsprincip.41 Detta kan kopplas till att olika redovisningsmetoder innebär att det kommer att 
bli sämre jämförbarhet. Gällande pensioner kan vi se att så blir fallet i och med att företagen 
kan välja vart de redovisar de aktuariella vinsterna/förlusterna. 
 

2.4.4 Relevans 
 
Information ska vara relevant för dess användare för att vara värd någonting. Användarna av 
informationen ska bli påverkade i deras beslut vilket antingen kan ske genom att informatio-
nen gör det lättare att bedöma händelser som inträffat, nuvarande förhållanden samt framtida 
skattningar eller genom bekräftelse eller ändring av tidigare värdering.42 
 
Det är vanligt att resultat och finansiell ställning används som prognoser om framtida utveck-
ling i företagen. IAS/IFRS anser det inte vara nödvändigt att lämna all information i progno-
serna för att dessa ska kunna vara pålitliga som underlag vid värdering av framtidens utveck-
ling. Däremot kommer prognosvärdet att öka om företagen lämnar upplysningar om speciellt 
stora eller små poster i resultaträkningen.43 När det handlar om pensioner kan man tänka sig 
att diskonteringsräntan storlek är ett exempel på vad som kan vara relevant information i de 
finansiella rapporterna eftersom den har en stor inverkan på storleken på de aktuariella vins-
terna/förlusterna. 
 

2.4.5 Avvägningsproblem mellan de kvalitativa egenskaperna 
 
Det är ibland svårt för företagen att uppfylla alla kvalitativa egenskaper som redovisningen 
bör ha. Finns det motstridigheter mellan de olika egenskaperna är det nödvändigt att göra en 
viss avvägning mellan, eller till och med välja mellan olika egenskaper. Redovisningen ska 
helt enkelt sträva mot att nå en passande balans mellan de olika egenskaperna.44  
 
Informationen kan i vissa fall vara relevant men inte tillräckligt tillförlitlig för att redovisas i 
balans- och resultaträkningen. Ett exempel på detta är de avsättningar som ska göras vid ska-
deståndsanspråk när företag exempelvis är i rättvist. Då är det inte helt klart ännu hur stor 
skadeståndsanspråket kommer att bli. Företaget bör i sådana fall inte redovisa hela beloppet i 
balansräkningen, utan istället specificera på annat sätt vilket belopp som kan bli aktuellt, samt 
vilka omständigheter som råder kring det aktuella skadeståndsanspråket.45 Ett annat problem 
där relevans och tillförlitlighet motverkar varandra är då publiceringen av informationen drö-
jer för att företaget vill öka tillförlitligheten. Detta gör dock att informationen förlorar rele-

                                                 
40 IAS/IFRS föreställningsram p. 40. 
41 Ibid. p. 41. 
42 Ibid. p. 26. 
43 Ibid. p. 28. 
44 Ibid. p. 45. 
45 Ibid. p. 32. 
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vans. Detta kan hända om en transaktion väntas ske och företaget väntar med att delge infor-
mationen om denna transaktion, eftersom tillförlitligheten ökar då alla konsekvenser blivit 
kända. Däremot kommer relevansen att minska i ett sådant fall då vissa användare av informa-
tionen behövt fatta beslut innan detta beslutsunderlag blivit känt. Uppkommer sådana här av-
vägningar säger föreställningsramen att avvägning mellan relevans och tillförlitlighet ska gö-
ras på sådant sätt att användarna av informationen på bästa sätt blir tillgodosedda.46  
 

2.5 Kongruensprincipen 
 
Det finns ett antal generella principer som redovisningen utgår från. Dessa redovisningsprin-
ciper vägleder hur finansiella rapporter bör utformas.47 Kongruensprincipen är en konvention 
som säger att alla förändringar i resultatet ska föras över resultaträkningen. Om denna inte 
funnits hade det varit tekniskt möjligt att föra alla resultatförändringar direkt mot eget kapital 
i balansräkningen. Denna regel är dock viktig eftersom resultaträkningen är en viktig källa av 
information för intressenterna. Enligt svenska redovisningsnormer finns det inte något förbud 
mot att föra resultatförändringar direkt mot eget kapital men däremot uppmanas en viss för-
siktighet mot detta.48 I IAS/IFRS finns flera exempel på när resultatförändringar kan eller ska 
föras direkt mot balansräkningen. Ett sådant exempel är just IAS 19 om ersättningar till an-
ställda som säger att aktuariella vinster/ förluster som uppstår, då aktuariella antaganden änd-
ras, kan redovisas på annat sätt än över resultaträkningen49, det vill säga direkt mot balansräk-
ningen.  
 

2.6 IAS 19 – Ersättning till anställda 
 
Ersättningar till anställda delas, enligt IAS 19, in i kortfristiga ersättningar till anställda, övri-
ga långfristiga ersättningar till anställda, ersättning vid uppsägning samt ersättning efter av-
slutad anställning.50 Den sistnämnda indelas vidare i avgiftsbestämda och förmånsbestämda 
pensionsplaner.51 Eftersom vår studie endast omfattar pensioner och återfinns under ersättning 
efter avslutad anställning och mer specifikt under förmånsbestämda pensionsplaner som redo-
visar de aktuariella vinsterna/förlusterna, är det endast reglerna kring detta som kommer att 
återges. 
 

2.6.1 Redovisning och värdering 
 
Rätten till ersättning efter avslutad anställning tjänas alltså in medan arbetet utförs.52 Oavsett 
om det rör sig om befintligt anställda eller tidigare anställda så medför förmånsbestämda pen-
sionsplaner en förpliktelse att fullfölja sina pensionsåtaganden. Företaget bär också den osä-
kerhet som finns kring de aktuariella antagandena då förändringar i de aktuariella antagande-
na kan medföra att pensionsskulden blir större än den beräknats.53 

                                                 
46 IAS/IFRS föreställningsram p. 43. 
47 Nilsson, S. (2005). Redovisningens normer och normbildare. s 31. 
48 Artsberg, K. Redovisningsteori-policy och praxis. s. 165. 
49 IAS 19 p. 93A.  
50 IAS 19 p. 4. 
51 Ibid. p. 7. 
52 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. (2007). Internationell redovisning- teori och praxis. s. 206. 
53 IAS 19 p. 27. 
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Företaget ska göra en tillförlitlig beräkning av pensionsskulden vilket görs med hjälp av aktu-
ariella metoder. Detta ska göras på både den befintliga och den tidigare perioden och kräver 
då beräkning av ersättningarnas storlek på respektive period samt att företaget ska kunna skat-
ta de aktuariella antagandena, vilka exempelvis kan vara löneökningar, livslängd, inflation 
och personalomsättning. PUCM (Projected Unit Credit Method) används för att nuvärdesbe-
räkna ersättningsbeloppet.54 Det fungerar så att varje tjänstgöringsperiod ger grund till en ny 
enhet utifrån summan av den slutgiltiga förpliktelsen och att denna enhet beräknas separat för 
att på balansdagen tillsammans ha byggt upp en förpliktelse.55 På detta sätt kan man bestäm-
ma nuvärdet av förpliktelsen och kostnaden av arbetet under den befintliga perioden. Det 
verkliga värdet på eventuella förvaltningstillgångar ska bestämmas och företaget ska fastställa 
beloppet för aktuariella vinster/förluster och hur mycket av dem som ska redovisas. Kostna-
den för tidigare perioders tjänstgöring ska bestämmas, dessa uppkommer då en förmånsbe-
stämd plan har grundats eller förändrats. Om en plan har ändrats eller reducerats ska man be-
stämma vinsten eller förlusten för detta.56   
 
Nedan redovisas IAS föreskrifter för redovisning av de aktuariella vinsterna/förlusterna över 
balansräkningen respektive resultaträkningen. 
 

2.6.2 Balansräkningen 
 
Beloppet av en förmånsbestämd skuld som redovisas ska vara nettot av: den förmånsbestämda 
förpliktelsens nuvärde på balansdagen, på detta ska läggas till/dras bort eventuellt ej redovisa-
de aktuariella vinster/förluster. Kostnader som kan hänföras till tjänstgöring under tidigare 
perioder ska dras bort liksom det på balansdagen verkliga värdet av eventuella förvaltnings-
tillgångar vars förpliktelse ska regleras.57 En skuld redovisas i balansräkningen om resultatet 
är positivt.58 Men beloppet kan komma att bli negativt och då ska företaget värdera tillgången 
till det lägsta av det fastställda beloppet på tillgången som uppstått, eller summan av nettot av 
ackumulerade ej redovisade aktuariella förluster samt kostnader hänförliga till tjänstgöring 
under tidigare perioder och nuvärdet av ekonomiska fördelar som är tillgängliga. Dessa eko-
nomiska fördelar kan vara återbetalningar från planen eller minskningar av framtida avgifter 
till planen och fastställs med hjälp av en diskonteringsränta.59 Allt detta är den så kallade be-
gränsningsregeln. Om en förmånsbestämd plan visar ett överskott så ska den tillgången redo-
visas eftersom företaget får en möjlighet att skapa framtida fördelar genom att använda över-
skottet på en resurs som företaget kontrollerar och är då ett resultat av tidigare händelser, samt 
att företaget kan tillägna sig de framtida ekonomiska fördelarna.60   
 

2.6.3 Resultaträkningen 
 
Företag ska i resultaträkningen redovisa nettot av kostnader som kan hänföras till tjänstgö-
ringen under rådande period och tidigare perioder, likaså räntekostnader, den förväntade av-
kastningen på eventuella förvaltningstillgångar, aktuariella vinster/förluster och effekterna av 

                                                 
54 IAS 19 p. 50. 
55 Ibid. p. 65. 
56 Ibid. p. 50. 
57 Ibid. p. 54. 
58 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. (2007). Internationell redovisning- teori och praxis. s. 213. 
59 IAS 19. 58. 
60 Ibid. p. 59. p 
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eventuella reduceringar eller regleringar av en förmånsbestämd plan. Effekten av begräns-
ningsregeln, som angavs i avsnitt 2.6.2, ska också beaktas om man inte redovisar utanför re-
sultaträkningen.61  
 

2.6.4 Upplysningskrav 
 
Standarden anger att företaget ska lämna upplysningar så att användarna med hjälp av de fi-
nansiella rapporterna kan uppskatta hur de förmånsbestämda planerna ser ut och vad ändring-
ar i planerna under perioden får för effekter. 
Företaget uppges ska lämna upplysningar som rör verksamheten så som redovisningsprincip 
för aktuariella vinster/förluster, beskrivning av vilken sorts plan som används, en avstämning 
av in- och utgående balanser av den förmånsbestämda förpliktelsens nuvärde samt för förvalt-
ningstillgångarnas verkliga värde, årets kostnad för pensionsåtagandet specificerat och ange 
vilka av de aktuariella antaganden som är vikigast. 62 
 

2.6.5 Aktuariella antaganden 
 
Aktuariella antaganden kan ses som företagets bästa bedömning av faktorer som inverkar på 
hur stor framtidens pensionsskuld kommer att bli.63 IAS uppmuntrar företagen att låta en be-
hörig aktuarie beräkna de aktuariella antagandena.64 De aktuariella antagandena är både de-
mografiska och finansiella.65 
 
Demografiska antaganden omfattar framtida karakteristika hos både tidigare anställda som är 
behörig att få ersättningar samt deras anhöriga. Dessa antaganden är:  

• livslängd, personalomsättning, förtidspensioneringar, arbetsoförmåga, storleken på hur 
många anhöriga till både nuvarande och tidigare anställda som får rätten att få ersätt-
ning, samt planens berättigande till sjukvård som utnyttjas.  

De finansiella antagandena är bland annat:  
• diskonteringsräntan, löne - och ersättningsnivåer som kommer att existera i framtiden, 

framtida sjukvårdsersättningar som sjukvårdskostnader inklusive väsentliga administ-
rationskostnader för bland annat utbetalningarna och slutligen även förvaltningstill-
gångarnas förväntade avkastning.66 

 
Ett av de aktuariella antaganden som är viktigast är diskonteringsräntan. Med denna ränta kan 
man visa hur mycket pengarna som ska betalas ut i framtiden är värda idag. Den räntesats som 
ska användas för att diskontera de fonderade samt ofonderade förpliktelserna gällande pensio-
nerna ska oftast vara samma som på balansdagen är den marknadsmässiga avkastningen på 
företagsobligationer av första klass. Valutan och löptiden på dessa obligationer ska vara de-
samma som valutan och löptiden på pensionsförpliktelserna.67  
Ett företag som antar en högre diskonteringsränta kommer att få en lägre beräknad pensions-
skuld än om man antagit en lägre diskonteringsränta. 

                                                 
61 IAS 19 p. 61. 
62 Ibid. p. 120. 
63 Ibid. p. 73. 
64 Ibid  p. 57. 
65 Ibid  p. 73. 
66 IAS 19 p. 73. 
67 Ibid. p. 78. 



  - 17 - 

2.6.6 Aktuariella vinster/förluster 
 
När de aktuariella antagandena ändras, som till exempel när diskonteringsräntan förändras, 
livslängden ökar, löneökningar sker eller när det uppstår en skillnad mellan förväntad och 
faktisk avkastning på förvaltningstillgångarna, kommer aktuariella vinster eller förluster att 
uppstå.68 Dessa vinster respektive förluster kan redovisas enligt IAS 19 med korridorregeln. 
Denna redovisningsprincip innebär att intäkter eller kostnader ska redovisas om nettobeloppet 
av ackumulerade oredovisade aktuariella vinster/förluster vid slutet av förra redovisningsperi-
oden är högre än:  
 

• 10 procent av verkligt värde på förvaltningstillgångarna i aktuell tidpunkt, eller 
• 10 procent av nuvärdet på pensionsförpliktelsen i aktuell tidpunkt 

 
Det belopp som enligt detta ska redovisas som kostnad eller intäkt ska divideras med genom-
snittlig återstående tjänstgöringstid.69 
 
Ett annat sätt som företagen enligt IAS 19 kan redovisa sina aktuariella vinster/förluster på är 
direkt mot resultaträkningen. Detta var tidigare det vanligaste sättet att redovisa sina aktuariel-
la vinster/förluster på efter korridorregeln. Dock var det endast 2-3 svenska stora börsnoterade 
företag av 80 företag som använde detta sätt år 2004.70  
 
Enligt den nya versionen av IAS 19 som kom att gälla från och med 2005 fick företagen ett 
nytt sätt som de kunde välja att redovisa sina aktuariella vinster/förluster på. Detta sätt innebär 
att företagen kan redovisa sina aktuariella vinster/förluster direkt mot balansräkningen och 
eget kapital om detta görs konsekvent och för alla deras förmånsbestämda planer och alla ak-
tuariella vinster/förluster. Företagen måste dock specificera förändringen på aktuariella anta-
ganden som resulterar i vinster/förluster i en redogörelse i eget kapital med en speciell rubrik 
som lyder ”redogörelse över redovisade intäkter och kostnader”.71 Detta nya redovisningssätt 
uppkom som en effekt av att de engelska normgivarna Accounting Standards Board (ASB) 
som i slutet av år 2000 införde ett krav på att företagen skulle redovisa sina aktuariella vins-
ter/förluster mot eget kapital. IASB å andra sidan ger möjlighet att välja mellan att redovisa 
aktuariella vinster/förluster via resultaträkningen eller direkt mot eget kapital. Att redovisa 
mot resultaträkningen är dock det som uppmuntras. Detta underlättade för de engelska företa-
gen som redan börjat använda de engelska standarderna att gå över till IFRS. 72  
 

2.6.7 Exempel på redovisning av de aktuariella vinsterna/förlusterna 
 
För att få en överblick över hur de aktuariella vinsterna/förlusterna kan påverka de finansiella 
rapporterna kommer vi här att undersöka ett företag på Large Cap-listan, Atlas Copco, för att 
förstå vad effekterna blir av olika redovisningsmetoder. Detta bolag handplockade vi då vi 
ansåg att det inte behövdes göra något urval eftersom syftet här är att utforma ett exempel och 
inte att göra en undersökning. Vi utgick från Atlas Copcos årsredovisning för att hitta den 
finansiella information som var väsentlig för vårt exempel. Dock fanns inte återstående ge-

                                                 
68 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. (2007). Internationell redovisning- teori och praxis. s. 216. 
69 Janzon, C. Ericsson, J. Ändrade regler för pensionsredovisning. BALANS Nr 1, 2006. s. 33. 
70 Ibid. s. 33. 
71 IAS 19 p. 93B.  
72 Janzon, C. Ericsson, J. Ändrade regler för pensionsredovisning. BALANS Nr 1, 2006. s. 34. 
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nomsnittlig tjänstgöringsperiod redovisat och därför valde vi själv en återstående genomsnitt-
lig tjänstgöringsperiod på 10 år. Nedan finns mer information om deras pensionsförpliktelse. 
 
1/1 år 2007 
Ackumulerade oredovisade aktuariella vinster:   1677 MSEK 
Nuvärde pensionsförpliktelse:    6416 MSEK 
Verkligt värde på förvaltningstillgångarna:   4739 MSEK 
Genomsnittlig återstående tjänstgöringstid:   10 år 
 
31/12 2007 (balansdagen) 
Nuvärde pensionsförpliktelse:     6288 MSEK 
Verkligt värde på förvaltningstillgångarna:   4936 MSEK 
Aktuariell vinst       335  MSEK 
 
Alternativ 1: Korridorregeln 
 
Använder vi denna metod för att redovisa de aktuariella vinsterna/förlusterna kommer beräk-
ningarna nedan att göras: 
 
10 % av förvaltningstillgångarnas verkliga värde:  0,1*4739=473,9 MSEK 
10 % av nuvärdet på pensionsförpliktelsen:  0,1*6416=641,6 MSEK 
 
Eftersom korridorregeln innebär att det högsta av 10 % av förvaltningstillgångarnas verkliga 
värde eller 10 % av nuvärdet på förpliktelsen ska subtraheras från de ackumulerade oredovi-
sade aktuariella vinsterna/förlusterna, sker följande beräkning:  
 
1677-641,6MSEK=1035,4MSEK 
 
Dessa 1 035,4 MSEK ska sedan divideras med den återstående genomsnittliga tjänstgöringsti-
den som i vårt fall antas vara 10 år. Detta kommer att resultera i att 103,54 MSEK (1 035,4 
MSEK/10 år) kommer att redovisas som en intäkt i resultaträkningen och de ackumulerade 
oredovisade vinsterna den 31/12 2007 kommer att vara 1 908,46 MSEK (1677+335-103,54 
MSEK). Dessa oredovisade vinster kommer att redovisas bland skulderna i balansräkningen. 
 
Alternativ 2: Metoden att redovisa direkt mot eget kapital 
 
Denna metod innebär att vi inte kommer att få någon påverkan på resultatet. Istället kommer 
de totala ackumulerade aktuariella vinsterna, det vill säga 2012 MSEK (1677+335 MSEK) att 
föras direkt mot eget kapital. 
 
Alternativ 3: Metoden att redovisa direkt mot resultatet 
 
Använder företagen sig av denna metod kommer detta få en påverkan på resultatet med 335 
MSEK, det vill säga den aktuariella vinsten.  
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2.7 Fördelar och nackdelar med olika redovisningsmetoder 
 
Fördelarna med att redovisa aktuariella vinster/förluster direkt mot resultaträkningen anses 
vara att volatiliteten i balansräkningen blir mindre. Däremot uppkommer volatilitet i resultat-
räkningen. År 2004 var det väldigt få företag som redovisade enligt denna metod, vilket kan 
vara en effekt av att företagen vill undvika volatiliteten i redovisningen. Om företagen istället 
väljer att redovisa enligt den nyare metoden, det vill säga direkt mot eget kapital, resulterar 
det i att resultaträkningen inte kommer påverkas av framtida amorteringar av aktuariella för-
luster, vilket hade varit fallet om man använt sig av korridormetoden. Detta redovisningssätt 
resulterar även i mindre volatilitet i resultaträkningen. Nackdelarna med att redovisa de aktua-
riella vinsterna/förlusterna mot balansräkningen är bland annat att volatiliteten i balansräk-
ningen ökar.73  
 
Det finns särskilt ett problem med att redovisa de aktuariella vinsterna/förlusterna i resultat-
räkningen då det gäller de stora företagen med stora pensionsplaner. Om det ett år blir stora 
felberäkningar i de aktuariella antagandena kommer resultatet att skifta oerhört. Sker redovis-
ningen däremot mot balansräkningen kommer inte detta problem att uppstå.74 Amen menar å 
andra sidan att man kan se att om företagen väljer att redovisa mot balansräkningen kommer 
det att uppstå stora aktuariella vinster/förluster som aldrig kommer att erkännas och redovisas 
i resultaträkningen.75 Pensionskostnaderna och vinsterna är ju dessutom en del av hur företa-
get presterat vilket är en annan orsak till att de kan anses ska redovisas i resultaträkningen.76 
 
Vi kan se vad effekterna på ett företag blir beroende på vilken redovisningsmetod som an-
vänds för att redovisa de aktuariella vinsterna/förlusterna med utgångspunkt i företagsexemp-
let. Man kan se att volatiliteten i de finansiella rapporterna skiftar beroende på vilken redovis-
ningsmetod som används. Använder företaget sig utav att redovisa direkt mot eget kapital får 
vi ingen påverkan på resultatet. Däremot kommer det vid användning av korridormetoden att 
bli en viss volatilitet i resultaträkningen och med metoden att redovisa direkt mot resultatet 
kommer volatiliteten att vara betydande. Ur intressenternas synvinkel kan volatiliteten medfö-
ra svårigheter med jämförbarheten företag emellan. Vi belyser ett exempel för att visa vad vi 
menar. Om vi har två företag, Atlas Copco med aktuariella vinster på 355 MSEK som redovi-
sar sina aktuariella vinster/förluster direkt mot resultatet och det fiktiva företaget Ocpoc Salta 
som också har aktuariella vinster på 355 MSEK och som redovisar sina aktuariella vins-
ter/förluster direkt mot eget kapital. Atlas Copcos årsresultat är 7500 MSEK medan Ocpoc 
Salta årsresultat är 7200 MSEK, allt annat lika. Ur intressenten synvinkel kan resultatet ses 
som en variabel som beskriver hur företaget presterar och utifrån detta kan de anta att Atlas 
Copco presterat bättre det aktuella året och utifrån sådant resonemang välja att investera i 
detta företag. Om Atlas Copco hade redovisat de aktuariella vinsterna på samma sätt som Oc-
poc Salta hade de dock haft ett lägre resultat eftersom 355 MSEK av Atlas Copcos resultat 
består av aktuariella vinster. 
 

                                                 
73 Janzon, C. Ericsson, J. Ändrade regler för pensionsredovisning. BALANS Nr 1, 2006. s. 34. 
74 Barker, R. The financial ahead in Financial reporting: reporting financial performance. Balance sheet. vol 11, 
nr 4, 2003. s. 19. 
75 Amen, M. Simulation-based comparison of existent IAS 19 Accounting options. European Accounting Review. 
vol 16, nr 2, 2007. s. 268.  
76 Barker, R. The financial ahead in Financial reporting: reporting financial performance. Balance sheet. vol 11, 
nr 4, 2003. s. 19. 
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Amen menar att det finns problem med att företagen får välja mellan olika redovisningsmeto-
der när det gäller aktuariella vinster/förluster. Genom att företagen får välja redovisningsme-
tod kommer jämförbarheten att minska, varför han anser att det bästa vore om alla använde 
samma redovisningsmetod.77 Det kan även vara svårt för vissa intressenter som ska ta del av 
årsredovisningen att uppfatta vilken metod företagen har valt.78  
 
Dagens marknader är inte perfekta. Genom att se på efterfrågan som finns på redovisning och 
redovisningsregler kan man visa att redovisningens information om företagen är ett bra sätt 
för att få uppgifter om ojämnheter på marknaden.79 Dagens redovisningsstandarder består 
både av fasta redovisningsregler och oreglerade redovisningsval. De oreglerade redovisnings-
valen kan ge incitament för en person på ett företag att använda de redovisningsmetoder som 
gynnar dem själva mest.  Ett tydligt exempel på detta är om det finns någon anställd med op-
tioner i företaget eller en agent med bonuskontrakt som påverkar vilka redovisningsval som 
företaget använder.80 När det gäller redovisning av pensioner så kan det finnas incitament att 
välja en redovisningsmetod vid redovisning av aktuariella vinster/förluster som skulle gynna 
dem själva mest. Det kan också finnas incitament till att göra beräkningar av aktuariella anta-
ganden på så sätt att det gynnar dem själva.  
 
Varför är då inte alla redovisningsmetoder bestämda? För att förhindra att agenter har incita-
ment att använda de redovisningsmetoder som gynnar dem själva mest vore det allra bästa att 
använda bestämda metoder, men att hitta den bästa metoden att redovisa på vid alla tillfällen 
och alla omständigheter vore omöjligt. Dessutom ger de olika valen en speciell information 
om företagen som skulle missas om bestämda metoder användes.81 
 
Godwin, Goldberg och Duchac (GGD) gjorde en studie på vad det fanns för faktorer som 
gjorde att managers blev motiverade att ändra räntesatsen på aktuariella antaganden så att 
pensionskostnaderna blev korrigerade.82 Den slutliga undersökningsgruppen bestod av 460 
fasta årsobservationer på tillverkningsföretag som mellan år 1981-1983 använde förmånsbe-
stämda pensionsplaner. Det fanns både med företag som hade ändrat sina aktuariella antagan-
dens räntesats och företag som inte hade gjort det.83 Det GGD kom fram till var att det var 
troligt att managerna ändrade räntesatsen på de aktuariella antagandena så att de kunde påver-
ka vinsterna i företaget då påtryckningarna på företaget var stora samt för att påverka skatte-
betalningarna.84 
 
Nilsson, Nilsson, Olsson och Sundgren gjorde en studie på svenska företag mellan åren 1988-
2004. Detta var en tid då företag i Sverige valfritt kunde välja om de ville kapitalisera eller 
kostnadsföra de grundläggande forsknings- och utvecklingsutgifterna.85 De studerade sam-

                                                 
77 Amen, M. Simulation-based comparison of existent IAS 19 Accounting options. European Accounting Review. 
vol 16, nr 2, 2007. s. 249. 
78 Janzon, C. Ericsson, J. Ändrade regler för pensionsredovisning. BALANS Nr 1, 2006. s. 36. 
79 Fields, T. Lys, T & Vincent, L. Emperical research on accounting choices. Journal of accounting and 
economics 31, 2001. s. 256. 
80 Ibid. s. 259.  
81 Fields, T. Lys, T & Vincent, L. Emperical research on accounting choices. Journal of accounting and 
economics 31, 2001. s. 260-261. 
82 Godwin, J.  Goldberg, S & Duchac, J. An empirical Analysis of Factors Associated with Changes in Pension- 
Plan Interest-Rate Assumptions. Journal of Accounting, Auditing & Finance. Vol. 11, Issue 2, 1996. s. 305. 
83 Ibid. s. 313-314. 
84 Ibid. s. 321. 
85 Nilsson, H. Nilsson, S. Olsson, R & Sundgren, S. Capitalization versus Expensing: Evidence on the 
Uncertainty of Future Benefits from Capitalized and Expensed R&D Expenditures. s  9. 



  - 21 - 

bandet mellan kapitaliserade och kostnadsföra forsknings- och utvecklingsutgifter och den 
osäkerhet som finns om de är investeringar med framtida fördelar eller bara kostnader.86  
 
Det slutliga samplet bestod av 623 fasta årsobservationer efter att vissa tagits bort då de bland 
annat inte kunde fastställas om de kapitaliserade eller kostnadsförde sina forsknings- och ut-
vecklingsutgifter.87 Resultatet visade hur viktig relationen mellan redovisning och skatt är i 
Sverige när företagen väljer mellan att kostnadsföra eller kapitalisera. Företag som kommer 
att göra förluster i framtiden valde till exempel att kapitalisera forsknings och utvecklingsut-
gifterna. De fann även att företagen som kapitaliserar är mer påtryckta och är närmare att vara 
tvungen att gå i likvidering. Slutligen fann de också ett samband mellan att kapitalisera de 
mesta av dessa utgifter och företags framtida skiftande av resultatet samt avkastningen på 
aktien. Detta anser Nilsson med flera visar på att man kan bedöma företagens risk genom att 
se på deras beslut om de väljer kapitalisering eller kostnadsföring.88 
 

2.8 Tidigare kandidatuppsatser 
 
Till följd av avsaknaden av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och så vidare har vi valt att 
belysa vad tidigare studier på förmånsbestämda pensionsplaner gjorda av studenter på kandi-
datnivå kommit fram till för slutsatser.  
 
• Implementeringen av de nya pensionsredovisningsreglerna RR 29/IAS 19 – en empirisk un-
dersökning (2004) är en studie om ämnet där man undersöker vilka konsekvenser man kan 
utläsa via de finansiella rapporterna av implementeringen av de nya redovisningsreglerna 
samt vilka problem företagen själva upplevt i och med övergången. Man har använt en kvali-
tativ metod med ett antal intervjuer samt studerat årsredovisningar. Studiens slutsats är att 
företagen vid den tidpunkten studien utfördes inte kunde göra de beräkningar som krävdes för 
att göra en korrekt redovisning enligt RR 29/IFRS 19. Detta på grund av för lite information 
och att företagen därför har redovisat pensionerna enligt en avgiftsbestämd plan och inte en-
ligt en förmånsbestämd.89 
 
• I IAS 19 en studie om redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner (2007) har man 
tittat på hur man redovisar de aktuariella vinsterna/förlusterna men också vilka avväganden 
som görs när man väljer redovisningsmetod. De utgår i studien från IAS 19 och redovisnings-
teori samt gör intervjuer med aktuarier och företag. Övrig information som används är årsre-
dovisningar från bolag på Large Cap-listan. En av slutsatserna i studien är att företagen inte 
anser att fastställandet av de aktuariella antagandena är så problematiskt förutom svårigheten 
att välja rätt ränta att utgå från. De företag som redovisar enligt korridor regeln gör det då 
volatiliteten minskar i resultatet. Medan redovisning via det egna kapitalet är enkelt och med-
för ökad transparens.90 
 
• IAS 19- Bortom korridoren (2007) är även den en studie som omfattar hur svenska företag 
redovisar aktuariella vinster/förluster samt vilka syften och motiv det finns till att byta redo-

                                                 
86 Nilsson, H. Nilsson, S. Olsson, R & Sundgren, S. Capitalization versus Expensing: Evidence on the 
Uncertainty of Future Benefits from Capitalized and Expensed R&D Expenditures. s. 2. 
87 Ibid. s. 12. 
88 Ibid. s. 22. 
89 Akhmedova, J. Broberg, A. & Derelöv, F.(2004). Implementeringen av de nya pensionsredovisningsreglerna 
RR 29/IAS 19 – en empirisk undersökning. 
90 Henriksson, M. & Pesula, J. (2007). IAS 19 en studie om redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner. 
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visningsprincip. Genom både kvantitativa och kvalitativa studier kommer man fram till att 
korridorregeln är den som tillämpas mest på grund av att man vill undvika fluktuerande resul-
tat- och balansräkningar och att man använder den av gammal vana. Av de företag som bytt 
redovisningsprincip berodde det på att man ville underlätta för användare av årsredovisningar 
samt för att man ville redovisa sina åtaganden till marknadsvärde enligt studien.91 
 

2.9 Teoretisk sammanfattning 
 
När det kommer till förmånsbestämda pensionsplaner ska företaget enligt IAS 19 nuvärdesbe-
räkna utgifterna som kan tänkas komma i framtiden. Pensionsskulden ska kunna beräknas på 
ett tillförlitligt sätt med hjälp av en aktuariell metod.  Företaget bär också den risk som finns 
kring aktuariella antaganden.  
 
Aktuariella antaganden är faktorer som påverkar pensionsskuldens storlek i framtiden. När 
förändringar i de aktuariella antagandena sker uppstår aktuariella vinster/förluster. Dessa vins-
ter/förluster kan redovisas på olika sätt enligt IAS 19. Antingen kan man redovisa enligt kor-
ridorregeln, direkt via resultaträkningen eller direkt mot eget kapital i balansräkningen. Det 
finns både för- och nackdelar som motiv till val av redovisningsmetod.  
 
Redovisningens kvalitativa egenskaper kan vara en utgångspunkt för företagen varför de väl-
jer den redovisningsmetod de gör. Till dem hör att informationen ska vara tillförlitlig och ge 
en korrekt bild det vill säga att man kan lita på det som står i de finansiella rapporterna. Vida-
re bör informationen vara relevant för användarna. Man bör också kunna göra jämförelser av 
de finansiella rapporterna så att användarna kan jämföra informationen mellan företagen eller 
från period till period. Men det kan uppstå problem att uppfylla alla dessa egenskaper i redo-
visningen då vissa egenskaper kan komma i konflikt med varandra, så det gäller för företaget 
att hitta en balans. Det finns fördelar och nackdelar med de olika redovisningsmetoderna för 
aktuariella vinster/förluster, dessa kan exempelvis vara volatilitet i resultaträkningen respekti-
ve balansräkningen beroende på vilken redovisningsmetod som företaget använder  

 

 

 

 

 

                                                 
91 Arvidsson, M. & Günther, M. (2007) IAS 19- Bortom korridoren. 
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3. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp vilka förutsättningar studien bygger på. Avsnittet kommer 
att inledas med vårt val av ämne, perspektiv och angreppssätt. Vi kommer även att beskriva 
hur vår datainsamling gått till inför den beskrivande statistiken.  
 

3.1 Ämnesval 
 
Vi valde att skriva om de val börsnoterade företag i Sverige gör när det gäller pensionsredo-
visningen och speciellt då för de aktuariella vinsterna/förlusterna. Detta anser vi vara intres-
sant att studera eftersom det år 2005 kom ett nytt sätt som företagen kunde välja att redovisa 
på. Detta är alltså relativt nytt samtidigt som det gått en liten tid så företagen har fått chansen 
att implementera denna nya metod om det hade varit intressant. Vårt intresse för detta ämne 
berodde inte direkt på att vi var intresserade av pensionsredovisning, då detta endast berörts 
övergripande under utbildningens gång och intresset inte hunnit få en chans att rota sig hos 
oss. Det berodde snarare på att vi var intresserade av de olika redovisningsval som generellt 
fanns i IAS och de problem som fanns i dessa specifika fall, exempelvis leasing. När vi sedan 
insåg att det fanns olika redovisningsval även av de aktuariella vinsterna/förlusterna så fast-
nade vi där. Vi insåg att detta var en bra möjlighet att skriva en uppsats om, då det både känns 
aktuellt och intressant. Vi kommer att applicera vår tidigare kunskap om redovisning och IAS 
samtidigt som vi kommer att få en nygenererad kunskap i pensioner och i de specifika pro-
blem som finns just på uppsatsens ämnesområde. 
 

3.2 Perspektiv  
 
Vi har valt att basera vår studie utifrån intressenternas perspektiv. Anledningen till detta val är 
att vi anser att detta passar bäst till vårt problem. Inga företag skulle överleva utan sina intres-
senter, då de är alltifrån långivare, leverantörer till kunder. Den viktigaste intressentgruppen 
för börsnoterade företag som vi behandlar anser vi vara investerare. Därför anser vi det vara 
intressant och viktigt att utifrån deras synvinkel se vilka problem som kan finnas när det gäller 
de olika val som företagen kan göra, gällande redovisningsmetod av aktuariella vins-
ter/förluster.  
 

3.3 Angreppssätt 
 
Att relatera teorin med verkligheten är det forskningen bygger på. Det finns två huvudsakliga 
begrepp som beskriver hur forskaren arbetar för att göra detta, deduktion och induktion. Det 
deduktiva sättet att arbeta på innebär att utgå ifrån teorier för att sedan dra slutsatser om indi-
viduella fenomen. Detta brukar kallas bevisandets väg. Genom att man på detta sätt låter teo-
rin styra över vilket material som ska samlas in i empirin, hur man ska relatera empirin med 
teorin och hur resultatet slutligen bör tolkas kommer objektiviteten att vara stor. Det induktiva 
arbetssättet innebär i princip det motsatta. Forskarna följer då upptäckandets väg och formar 
en teori utifrån den insamlade empirin.92 När det gäller det deduktiva arbetssättet är det vanli-

                                                 
92 Patel Runa & Davidson Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder. s. 23 f. 
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gast att kvantitativ metod används samtidigt som det är vanligt med en kvalitativ metod när 
det gäller det induktiva arbetssättet.93  
 
Vi utgick i början från att arbeta efter det deduktiva synsättet, där man utgår ifrån teorier om 
de olika redovisningsvalen för aktuariella vinster/förluster och hur dessa kan skapa problem 
för intressenterna. Denna teori jämfördes sedan med hur de börsnoterade företagen i Sverige 
egentligen redovisar aktuariella vinster/förluster. Vidare studerar vi vad som kännetecknar de 
företag som väljer en specifik redovisningsmetod. Vi har så långt som möjligt utgått från ar-
tiklar och studier som behandlar faktorer kopplat till pensioner. Dessvärre har utbudet varit 
väldigt litet vilket skulle kunna förklaras av att problemet är ganska nytt. Dessutom har vi inte 
kunna fastställa om företagen i vår studie har aktuariella vinster eller om de har aktuariella 
förluster år 2007. Detta innebär att det varit svårt att hitta hypoteser som skulle kunna applice-
ras på vårt problem och vi har därför valt att utgå från en explorativ ansats istället för en de-
duktiv. 
 
Genom att använda en kvantitativ metod som arbetsredskap när vi forskar samlar vi in infor-
mation som vi sedan försöker hitta samband mellan. Kvalitativa metoder å andra sidan fångar 
in information genom forskarens tolkningar och uppfattningar av informationen. Denna in-
formation kan inte göras om till siffror då detta inte speglar helheten av informationen. 94 
 
Vi vill undersöka hur företagen redovisar sina aktuariella vinster/förluster, vilket innebär att vi 
vill ha statistik på vilken företeelse som är vanligast och använder därför den kvantitativa me-
toden. Detta innebär att vi har möjlighet att generalisera våra resultat i studien. 
 

3.4 Insamling av sekundärdata  
 
För att få en generell överblick och förståelse över vårt ämne började vi med att läsa kapitlet 
som handlar om pensionsredovisning i boken Internationell redovisning teori och praxis av 
Sundgren, Nilsson och Nilsson. Dessutom läste vi på AMF pensions och regeringskansliets 
hemsida för att få en bättre förståelse över det svenska pensionssystemet. Efter detta skapade 
vi oss en övergripande uppfattning huruvida vi hade underlag för att studera vårt ämne, det 
vill säga om företagen redovisade sina aktuariella vinster/förluster på olika sätt, genom att gå 
igenom samtliga företags årsredovisningar som är noterade på Large Cap-listan. Vi kom då 
fram till att det finns vissa skillnader mellan företagens sätt att redovisa och att vi hade under-
lag för vår studie. Därefter gick vi in djupare på vad reglerna gällande pensionsredovisning 
säger genom att studera IAS 19 som finns i boken Internationell redovisningsstandard i Sve-
rige IFRS/IAS (2007). Denna bok innehåller standarderna som börsnoterade företag i Sverige 
ska redovisa efter.  
 
När förståelsen förbättrats för vad standarderna föreskriver så använde vi oss av databasen 
Business Source Premier och Emerald Fulltext för ytterligare kunskap och för att få veta vad 
forskningen gällande olika redovisningsval kommit fram till. 
 
De sökord som vi använde på Business Source Premier och Emerald Fulltext var följande: 
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der. s. 77. 
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• Accounting choices,  
• IASB´s conceptual framework,  
• IAS 19,  
• accounting options,  
• earning management 
 

3.5 Kritik av sekundärdata 
 
Den litteratur vi samlat in i vår studie är det stor spridning på. De vetenskapliga artiklarna 
som använts ska vara granskade vilket ger en hög trovärdighet. Det som däremot är viktigt att 
tänka på är att vissa studier som vi refererat till är utförda i olika länder och kan därmed skilja 
sig mot företagen i Sverige. En viktig skillnad kan vara att skattelagstiftningen kan skilja 
markant mellan länder vilket i sin tur påverkar redovisningen.  
 
Eftersom arbetet tar sin utgångspunkt utifrån pensionsredovisning har boken Internationell 
redovisningsstandard i Sverige- IFRS/IAS, utgiven av FAR förlag, använts till stor del när 
redogörelser för de aktuella redovisningsstandarderna belysts. Då regelverket används av både 
företag och revisorer anser vi den vara en bra källa. 
 
 Vi har även sökt stöd i böcker som Stellan Nilssons Redovisningens normer och normbildare 
(2005) och Stefan Sundgren m fl. Internationell redovisning teori och praxis (2007). Stellan 
Nilsson är universitetslektor i redovisning på Handelshögskolan i Umeå och Stefan Sundgren 
är Öhrlings PWC - professor i redovisning. Båda författarna har publicerat sig i både praktiska 
och akademiska tidskrifter. Då deras böcker även använts som kurslitteratur så anser vi att 
detta är pålitliga källor. 
 
De kandidatuppsatser vi belyst som tidigare studier om förmånsbestämda pensionsplaner i 
Sverige, kan till viss del anses mindre pålitlig då dessa studier främst kontrollerats av andra 
studenter och inte av någon inom detta område specifikt kunnig person.  
 

3.6 Datainsamlingsmetod  

3.6.1 Urval 
 
Vi kommer att göra en totalundersökning av de största börsnoterade företagen i Sverige. Des-
sa företag återfinns noterade på Large Cap-listan i Sverige. Då vi ansåg att det efter en mindre 
överblick fanns tillräcklig grund för att genomföra en studie baserad på företagens årsredovis-
ningar. På den svenska Large Cap-listan återfinns 67 noterade bolag vilket var många fler än 
vi antog att det fanns då vi förmodat att det fanns max 30-40 stycken bolag. Vi hade därför 
från början för avsikt att även inkludera Middle Cap-listan om antalet noterade bolag på Large 
Cap-listan skulle ha varit för få till antalet för att kunna få ut tillräcklig information, det vill 
säga om de inte använde olika redovisningsmetoder. När vi studerar årsredovisningarna kollar 
vi på koncernens räkenskaper eftersom IAS omfattar i huvudsak koncernredovisningen.  
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3.6.2 Bortfall 
 
Vi kommer i vår studie att skilja på två typer av bortfall. Det ena är objektbortfall som innebär 
att hela objektet faller bort och det andra är partiellt bortfall som innebär att det enbart är delar 
av undersökningsvariablerna som är bortfall.95 
Av de 67 noterade bolagen på Large Cap-listan fick vi ett objektbortfall på 19 bolag. Dessa 
objektbortfall beror främst på att bolagen redovisar avgiftsbestämda pensionsplaner och ingår 
därmed inte i vår målpopulation, då de inte redovisar några aktuariella vinster/förluster. Ett 
exempel på när detta föreligger är då pensionsplanen gäller flera arbetsgivare eftersom företa-
gen då ska redovisa sin proportionella andel av pensionsplaner som antingen avgiftsbestämda 
eller förmånsbaserade. 96 Om det då inte finns tillräcklig information för att företagen ska 
kunna redovisa en pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare ska de redovisa denna som en 
avgiftsbestämd pensionsplan. 97 Vidare var det två bolag som vid tidpunkten då vi genomförde 
vår studie ännu inte hade kommit med sin årsredovisning för 2007 och ytterligare ett bolag 
föll bort på grund av att informationen i årsredovisningen var så otydlig och bristfällig att vi 
inte kunde urskilja den information som vi behövde. Ytterligare ett bolag valde vi att rubricera 
som bortfall på grund av att man hade brutet räkenskapsår vilket vi anser medför svårigheter 
med jämförbarheten. Men det finns också ett fåtal bolag som inte redovisar enligt IFRS utan 
enligt US GAAP eller genom att tillämpa tryggandelagen och faller på så sätt naturligt bort 
från vår studie (Se bilaga 1).  De 48 bolag som ingår i vår studie benämner vi vår slutliga un-
dersökningsgrupp. Partiellt bortfall uppstod till största del bland variabeln aktuarie, diskonte-
ringsränta och förvaltningstillgångsränta där många företag av någon anledning utelämnat att 
ange dess värden.   
 

3.6.3 Access 
 
Tillgången till Large Cap-listan var enkel, genom att gå till Avanzas hemsida kunde vi lätt få 
tillgång till de bolag som är noterade på Large Cap-listan i Sverige. Tillgången till företagens 
årsredovisningar hittades enkelt via bolagens respektive hemsida. Ett problem som uppstod 
var som vi tidigare nämnt att alla årsredovisningar inte hade publicerats för år 2007 när vi 
påbörjade vår studie, men de flesta av dessa publicerades efterhand som vi arbetade med upp-
satsen. Dock så var det två bolag som fortfarande inte kommit med sina rapporter och som vi 
inte kunde få tillgång till när vi började sammanställa vår datainsamling. Tanken var att vi 
skulle undersöka om de företag som hade aktuariella vinster redovisade enligt en specifik me-
tod och företag som hade aktuariella förluster redovisade efter en annan specifik metod. In-
formationen om årets aktuariella vinsters/förlusters värden var dock begränsad eftersom de 
företag som redovisar enligt korridormetoden inte behöver specificera dessa värden. Därför 
kunde en sådan undersökning inte göras. 
 

3.6.4 Bearbetning av data  
 
Vi vill kunna jämföra olika variabler hos de bolag som vi valt att studera. Dessa variabler har 
vi valt ut på basis av vad vi ansett har en väsentlig betydelse för att få svar på vårt problem. 

                                                 
95 Dahmström K. (2005). Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. s. 321 f. 
96 IAS 19 p. 29. 
97 Ibid. p. 30. 
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Vårt tillvägagångssätt för att få en så tydlig bild som möjligt och för att på ett enkelt sätt sam-
la in data av de variabler respektive bolag har skapade vi en mall i Excel där varje bolag åter-
gavs samt de olika variablernas värden. De variabler som vi valt att undersöka är redovis-
ningsmetod, bransch, diskonteringsränta och förvaltningstillgångsränta, aktuarie, årsresultat 
och balanslikviditet. Dessa variabler tror vi själva kan ha en påverkan på redovisningsmeto-
den i företagen. Återigen vill vi poängtera avsaknaden av tidigare studier som, enligt oss, kan 
appliceras på vårt problem. Värdena på de olika variablerna förde vi sedan in i statistikpro-
grammet SPSS. Programmet hjälpte oss att göra en statistisk analys av vår insamlade informa-
tion för att försöka hitta samband mellan variablerna och tolka dessa. I programmet matade vi 
in de olika variablerna, om de var numeriska eller icke-numeriska, dess värden samt vilken 
datanivå variablerna hade, i vårt fall nominal och scale. Därefter kunde vi göra tabeller och 
diagram inför vår analys. 
 
Några bolag i vårt urval var utländska bolag som redovisar i annan valuta än svenska kronor 
vilket gör det omöjligt för oss att kunna jämföra dem med varandra. På dessa bolag har vi 
därför valt att göra en omräkning till svensk valuta och vi har då använt oss utav valutakursen 
som rådde på balansdagen.  
 

3.6.5 Källkritik av primärdata  
 
Bolagens årsredovisningar anser vi vara en tillförlitlig källa då dessa styrs av både lagar och 
regler såsom exempelvis god redovisningssed samt att rapporterna är granskade av revisorer. 
Vi har dock valt att ha ett visst kritiskt synsätt då rapporterna på ett eller annat sätt kan vara 
vinklade. Dessutom har vi i åtanke att revisorernas granskning inte omfattar hela rapporterna 
utan enbart delar av den vilket gör att det alltid finns en viss osäkerhet. Vårt kritiska synsätt 
grundar sig även i att det finns risk för feltolkningar och missuppfattningar vid analys av de 
finansiella rapporterna.  
 

3.7 Studiens trovärdighet 
 
När man mäter det som det är tänkt att man ska mäta är studien valid.98 För att en studie ska 
ha hög validitet krävs bra mätmetoder och att man mäter med samma mått.99 Då vår studie 
grundar sig på företagens årsredovisningar och dessa inte alltid är utformade på samma sätt 
samt att deras data ibland presenteras i olika valutor gör att det blir svårare att jämföra data 
med varandra. För att vi ska kunna mäta datainformationen och jämföra dessa mellan företa-
gen så krävdes det att vi kunde mäta på samma sätt. Därför räknade vi om de företags valutor 
som redovisade i utländsk valuta till svensk valuta med användning av balansdagens kurs.  
Skuldsättningsgraden var en annan variabel som vi räknade ut själva för att kunna jämföra 
mellan alla företag. Om detta helt och fullt speglar verkligheten är inte säkert men med den 
information som vi hade tillgång till ansåg vi att detta var den mest tillförlitliga metoden för 
att vår studie skulle få högre validitet. Detta får vi även stöd från Ejvegård som menar att hu-
vudsaken är att man förstår vad måttet innebär och att man använder det konsekvent.100 
 

                                                 
98 Olsson, H. & Sörensen, S. (2007) Forskningsprocessen. s .76. 
99 Patel, R. & Davidson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder. s. 86. 
100 Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod. s.70. 
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Balanslikviditetens samband med redovisningsmetoden som klargörs i vår beskrivande stati-
stik visade sig ha vissa skillnader. Dessa skillnader testade vi genom att göra ett ANOVA-test 
som visade signifikans. Vår regressionsanalys 1 visade vidare att det fanns ett signifikant 
samband mellan omsättning, skuldsättningsgrad och redovisningsmetod. Dessutom var hela 
modellen signifikant. För att säkerhetsställa sambandet mellan redovisningsmetod och företa-
gets storlek bytte vi ut logaritmen av omsättningen som variabel till företagets totala tillgång-
ar. Resultatet blev ett motsattförhållande där hög omsättning verkade ha ett samband med att 
företagen redovisade mot eget kapital och totala tillgångar verkade ha ett litet samband, där 
företag med höga totala tillgångar redovisar oftare mot resultaträkningen. Trovärdigheten för 
vår studie anser vi ökar i och med att vi testat våra modeller. 
 
Om vi skulle mäta samma sak flera gånger och varje gång få samma resultat är studien relia-
bel, det vill säga tillförlitlig.101 Den information som studien bygger på kommer från företa-
gens årsredovisningar och har utformas utifrån vissa ramar och rekommendationer och därför 
vill vi påstå detta ökar studiens reliabilitet.   
 
Eftersom banker och investeringsföretag omsättning är uppdelad på ett helt annat sätt än reste-
rande företag i vår studie, har det varit svårt för oss att exakt bestämma beloppet på omsätt-
ningen. Vårt fastställda belopp och vad dessa företags fastställda belopp på omsättningen är, 
kan skilja sig åt, vilket gör att om någon annan gör om samma undersökning kan de få en an-
nan omsättning. Detta kan påverka studiens reliabilitet. 
 

3.8 Generaliserbarhet 
 
Generalisering innebär att man utifrån de data som samlats in kan dra slutsatser som kan ap-
pliceras på andra populationer.102 Vår studie som omfattar börsnoterade bolag på Large Cap-
listan i Sverige är en totalundersökning bland de företag som redovisar förmånsbestämda pen-
sionsplaner. Med andra ord så är generaliserbarhet uppnådd inom denna grupp. Att generali-
sera till övriga grupper, till exempel stora börsnoterade företag i andra länder som redovisar 
enligt IAS/IFRS, kan dock bli svårt då vår målgrupp var relativt liten.  
 

                                                 
101 Olsson, H. & Sörensen, S. (2007) Forskningsprocessen. s. 75. 
102 Ibid. s. 157. 
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4. EMPIRI OCH ANALYS: BESKRIVANDE STATISTIK 
 
Vi kommer här att presentera den information som vi har sammanställt från årsredovisningar-
na. Informationen kommer att presenteras med hjälp av tabeller och diagram för att underlätta 
framställningen. Vidare kommer vi att, utifrån den teoretiska bakgrunden och den empiriska 
datainformationen, att analysera och försöka hitta samband dem emellan. Detta kapitel är 
uppdelat i olika avsnitt utifrån våra undersökningsvariabler där den empiriska datainformatio-
nen först presenteras och sedan analyseras. 
 
De variabler som vi ansåg vara relevanta att undersöka i vår studie var främst företagens val 
av redovisningsmetod. Företagets resultat ansåg vi vara en annan betydelsefull variabel att 
överlag jämföra med valet av redovisningsmetod hos bolagen för att studera om det kunde 
finnas något samband. Diskonteringsräntans och förvaltningstillgångsräntans storlek väcker 
också intresse då dessa har en mycket stor inverkan på pensionsskuldens storlek. 
 
Ytterligare en variabel som är väsentlig att beakta är om företaget med hjälp av en aktuarie 
beräknar bland annat diskonteringsräntan och förvaltningstillgångsräntan. Det är då främst av 
intresse att studera om företagen som tar hjälp vid beräkningen gör det med en oberoende 
aktuarie eller inte, men också om redovisningsmetoden och aktuarie har något samband.  

 

4.1 Val av redovisningsmetod av aktuariella vinster/förluster 
 

Som vi tidigare nämnt så har vi totalt 67 
bolag med i vår studie men att 19 bolag 
räknas som objektbortfall då dessa bland 
annat inte redovisar förmånsbestämda pen-
sionsplaner. Därför är det viktigt att obser-
vera att dessa 19 bolag inte ingår i de data 
som kommer att presenteras nedan. Datain-
formationen är därför baserad på de 48 
bolag som redovisar förmånsbestämda pla-
ner. Dessa bolag benämner vi vår slutliga 
undersökningsgrupp.  
 
Av de företag som redovisar sina pen-
sionsplaner som förmånsbestämda väljer 
de allra flesta att redovisa sina aktuariella 

vinster/förluster enligt korridormetoden. Drygt 60 procent redovisar enligt denna metod år 
2007. De andra metoderna, direkt mot resultatet och direkt mot eget kapital, var nästan jämnt 
fördelade över de resterande företagen (se Diagram 4.1).  

 
Man kan ställa sig frågan om bransch och redovisningsmetod kan ha något samband och detta 
har vi valt att undersöka. Bland dagligvaruhandeln som representeras av 3 bolag är det tre 
redovisningsmetoderna jämnt representerade med 33,3 procent vardera. Inom finans och fas-
tighet som består av 12 bolag är det 58,3 procent som redovisar enligt korridorregeln, 25 pro-
cent direkt mot resultatet och nästan 17 procent mot eget kapital. Inom materialbranschen som 
representeras av 5 bolag är det redovisning direkt mot resultatet och direkt mot eget kapital 

Direkt mot resultat

Korridor-metoden

Direkt mot EK

Redovisningsmetod

Redovisningsmetod

Diagram 4.1

18,75%

60,42%

20,83%
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som står för största andelen med 40 procent vardera medan korridormetoden står för 20 pro-
cent. 80 procent av sällanköpsvaror - och tjänster av totalt 5 bolag använder korridormetoden 
och resterande 20 procent redovisar direkt mot resultaträkningen. Industrivaror och tjänster 
representeras av totalt 16 bolag och där redovisar majoriteten enligt korridormetoden med 
hela 81,3 procent, 12,5 procent redovisar mot eget kapital och resterande 6,3 procenten redo-
visar direkt mot resultaträkningen. (Se bilaga 2, tabell 1)  
  
Majoriteten av de börsnoterade bolag i Sverige som ingår i vår studie, det vill säga 60 procent, 
väljer att redovisa i enlighet med korridormetoden. Att så många företag väljer att redovisa 
mot resultaträkningen, i detta fall med korridormetoden, kan vara en effekt av att IASB råder 
företagen till att redovisa via resultaträkningen103. I en tidigare kandidatuppsats ”Bortom kor-
ridoren”, som gjort både en kvantitativ och kvalitativ studie på företagens sätt att redovisa 
aktuariella vinster/förluster år 2007, fann man även då att korridormetoden var den metod 
som tillämpades i högst utsträckning och det på grund utav att företagen ville undvika fluktue-
rade resultat- och balansräkningar men också för att man använder den av gammal vana.104 
 
I BALANS presenterades en undersökning som visade att år 2004 använde enbart 2-3 svenska 
stora börsnoterade företag av totalt 80 företag metoden att redovisa direkt mot resultatet.105  
Om man jämför hur vanlig metoden att redovisa direkt mot resultatet var år 2004 med vad vår 
studie visar, där 18,75 procent (9 företag), redovisade sina aktuariella vinster/förluster direkt 
mot resultatet, kan vi se att populariteten är högre bland företagen på Large Cap listan år 2007 
än deras studie. Detta skulle då innebära en stor ökning till att redovisa direkt mot resultatet 
idag jämfört med 2004. Vi anser dock att vi inte kan göra någon exakt jämförelse av detta 
eftersom deras undersökning baserats på ”stora svenska börsnoterade företag” vilket innebär 
att dessa bolag inte enbart kommer från Large Cap-listan som vår målgrupp gör. 
 
När företagen använder korridormetoden istället för att redovisa direkt mot resultatet kommer 
volatiliteten att vara något lägre i resultaträkningen. Volatiliteten i balansräkningen kan också 
undvikas genom användande av korridormetoden istället för att redovisa direkt mot eget kapi-
tal.106 Detta skulle kunna förklara redovisningsmetodens popularitet i vår undersökning.   
 
Man kan se att korridormetoden överlag är den mest representerade redovisningsmetoden hos 
branscherna. Då vissa branscher har så få representerande bolag, ibland enbart ett bolag, kan 
man tänka att det kan bli svårt att dra en generell slutsats. Vi måste dock komma ihåg att detta 
är en totalundersökning där alla företag inom vår målgrupp som har förmånsbestämda planer 
ingår. Materialbranschen med 5 representerade bolag tenderar dock att välja att redovisa di-
rekt mot resultaträkningen eller direkt mot eget kapital.  
 
Kongruensprincipen innebär att alla förändringar som sker i resultatet ska föras mot resultat-
räkningen.107 Införandet av det nya redovisningssättet år 2005, det vill säga att redovisa de 
aktuariella vinsterna/förlusterna direkt mot eget kapital, kan tyckas lite märkligt då IASB 
uppmanar företag att föra alla resultatförändringar direkt över resultaträkningen i enlighet 
med kongruensprincipen. Detta innebär alltså ett avsteg från denna princip. I vår studie kan vi 
se att 10 företag (20,83 procent) väljer att göra ett avsteg från denna princip genom att välja 
att redovisa de aktuariella vinsterna/förlusterna direkt mot det egna kapitalet. Om alla företag 

                                                 
103 Janzon, C. Ericsson, J. Ändrade regler för pensionsredovisning. BALANS Nr 1, 2006. s. 34. 
104 Arvidsson, M. & Günther, M. (2007) IAS 19- Bortom korridoren. 
105 Janzon, C. Ericsson, J. Ändrade regler för pensionsredovisning. BALANS Nr 1, 2006. s. 33. 
106 Ibid. s. 34. 
107 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori-policy och praxis. s. 165. 
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hade valt att följa kongruensprincipen skulle det innebära att det skulle vara lättare för intres-
senterna att jämföra de finansiella rapporterna. Jämförbarheten mellan företagen är således 
inte fullständig.  
 

4.2 Finansiella antaganden 
 
Diskonteringsräntan 
 
Diskonteringsräntan som företagen använde för sina aktuariella vinster/förluster var oftast 
angiven i årsredovisningarna. Det fanns dock fem företag av vår slutliga undersökningsgrupp 
som hade valt att inte redovisa vilken räntesats som använts. Av de 43 återstående företagen 
var storleken på diskonteringsräntan som lägst 3,7 procent och som högst 6,1 procent vilket 
ger en spridning på 2,4 procentenheter. Medelvärdet låg på 4,92 procent. (Se tabell 4.2) 
 

Tabell 4.2 Descriptive Statistics

43 3,7 6,1 4,917 ,5752

37 3,0 8,2 5,815 1,0573

37

Diskonteringsränta

Förvaltningstillgångsränta

Valid N (listwise)

N

Minimum

%

Maximum

% Mean % Std. Deviation

 
 
 
Intressant att undersöka vidare anser vi är att se om medelvärdet på räntesatserna är liknade 
beroende på vilken redovisningsmetod som företagen använde. Det visade sig då att räntesat-
serna i princip var överensstämmande med varandra oavsett redovisningsprincip där det en-
dast skiljde 0,34 procentenheter mellan det högsta och det lägsta av procentsatserna där korri-
dormetoden stod för den lägsta av procentsatserna, 4,82 procent, och metoden som innebär 
redovisning direkt mot eget kapital stod för den högsta räntesatsen, 5,16 procent. Mellan me-
toden att redovisa direkt mot resultatet och att redovisa direkt mot eget kapital skiljde det en-
dast cirka 0,18 procentenheter då procentsatsen för att redovisa sina aktuariella vins-
ter/förluster direkt mot resultaträkningen var 4,98. (Se bilaga 2, tabell 2) 
 
Förvaltningstillgångarnas framtida avkastning 
 
Det partiella bortfallet för förvaltningstillgångsränta var märkbart större än för diskonterings-
räntan. Hela elva bolag hade utelämnat denna information i sina rapporter. 
Antagandena om förvaltningstillgångarnas framtida avkastning var betydligt mera spritt mel-
lan företagen än diskonteringsräntan. Det lägsta värde som ett företag hade antagit låg på 3,0 
procent medan det högsta var 8,2 procent. Detta är en spridning på 5,2 procentenheter. Me-
delvärdet på förvaltningstillgångarnas avkastning låg här på 5,81 procent. (Se tabell 4.2) 
 
Genom att dela upp räntorna baserat på de olika redovisningsmetoderna, på samma sätt som 
med diskonteringsräntan kunde vi se att det var korridormetoden som denna gång stod för det 
högsta medelvärdet på 5,86 procent medan metoden att redovisa direkt mot resultatet stod för 
den lägsta procentsatsen med 5,59 procent. Detta är en skillnad på 0,27 procentenheter. De 
antaganden om förvaltningstillgångarnas avkastning som företag som använder sig av meto-
den att redovisa sina aktuariella vinster/förluster direkt mot eget kapital använde, har ett me-
delvärde på 5,81 procent. Av det totala antalet bolag, det vill säga 48 stycken, så är det 37 
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stycken som angett både diskonteringsränta och förvaltningstillgångsränta. (se bilaga 2, tabell 
2) 
 
Företag som redovisar enligt IAS 19 har en skyldighet att ange vilka de viktigaste aktuariella 
antagandena är.108 Enligt vår studie hade inte alla företag redovisat aktuariella antaganden. 
Fem av företagen i vår slutliga undersökningsgrupp hade valt att inte ta med diskonteringsrän-
tan och elva av företagen hade av någon anledning inte tagit med avkastningen på förvalt-
ningstillgångarna i sina årsredovisningar.  
 
IAS menar på att diskonteringsräntan är det aktuariella antagande som är viktigast.109 Som en 
konsekvens av vad dessa standarder föreskriver anser vi att det är en självklarhet att företagen 
ska informera om åtminstone diskonteringsränta i sina årsredovisningar. Dock var det inte alla 
som gjorde detta i vår undersökning. Vi har inte kunnat läsa ut någon anledning till varför inte 
diskonteringsräntan angetts i dessa årsredovisningar men kanske anser företagen inte att detta 
är ett av de antaganden som beskrivs av IAS som relevant. 
 
De finansiella rapporterna ska innehålla all relevant information som intressenterna kan på-
verkas av i deras beslutsprocess.110 Intressenterna ska också kunna lita på att det som står i de 
finansiella rapporterna är tillförlitligt. 111 Ibland kan det uppkomma en konflikt mellan rele-
vans och tillförlitlighet och en avvägning dem emellan kan bli nödvändig.112  De företag som 
informerade om vilken diskonteringsränta de antagit anser vi har uppfyllt IASB´s kvalitativa 
egenskap relevans. Tillförlitligheten kan dock diskuteras om denna är uppfylld. Eftersom dis-
konteringsräntan är just ett antagande kommer det inte att bli full tillförlitlighet fastän företa-
gen strävar mot det. 
 
 När vi jämförde de tre olika redovisningsmetoderna med vilket medel företagen hade valt på 
diskonteringsräntan skiljde det 0,34 procentenheter mellan det högsta och det lägsta värdet. 
Skillnaden mellan medelvärdet på den högsta och lägsta diskonteringsräntan för de tre olika 
metoderna kan uppfattas som en liten skillnad. Dock kan detta medföra stora skillnader i bo-
lagen redovisningar beroende på hur stora pensionskostnaderna är. Redovisas de aktuariella 
vinsterna/förlusterna direkt i resultatet och felberäkningarna på antagandena är stora blir 
svängningarna stora i resultatet. Skulle företaget istället ha valt att redovisa vinster-
na/förlusterna i eget kapital skulle volatiliteten kunna undvikas, men det som händer då är att 
det uppkommer volatilitet i balansräkningen istället. 
 
När det gäller förvaltningstillgångsräntan var spridningen ännu tydligare än för diskonterings-
räntan. Även här kan ett liknande resonemang om tillförlitligheten ifrågasättas då även detta 
enbart är ett antagande som kan skilja sig nämnvärt från verkligheten. Då alla företag inte har 
informerat om förvaltningstillgångsräntan anser vi att relevansen inte är uppfyllt hos alla bo-
lag. Som vi nämnde tidigare så var skillnaden stor vad gäller hur hög den förväntade avkast-
ningen på förvaltningstillgångarna var, en spridning på hela 5,2 procentenheter. Detta kan få 
enorma effekter på det aktuariella belopp som företagen redovisar, då den förväntade räntan 
och den faktiska räntan kan skilja sig markant under ett år.  

                                                 
108 IAS 19 p. 120. 
109 Ibid. p. 78. 
110 IAS/IFRS föreställningsram p. 26. 
111 IAS 1 p. 31. 
112 IAS/IFRS föreställningsram p. 32, 45. 
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4.3 Vem beräknar företagens aktuariella antaganden? 
 
De aktuariella antagandena som vi valt att undersöka, det vill säga diskonteringsräntan och 
den framtida avkastningen på förvaltningstillgångarna, skiftade beroende på vilken redovis-
ningsmetod man antagit. Detta gör att det blir intressant att undersöka vem eller vilka som 
utför beräkningarna av de aktuariella antagandena i de olika företagen.  
 

Det första vi noterade genom 
vår analys av årsredovisningar-
na var att det inte var alla som 
informerade om vem som be-
räknade de aktuariella antagan-
dena. 29,17 procent av vår slut-
liga undersökningsgrupp hade 
av någon anledning utelämnat 
denna information. Detta räk-
nade vi då som ett partiellt bort-
fall. Det vanligaste sättet vid 
beräkningen av de aktuariella 
antagandena är att företagen har 
lagt ut denna beräkningsuppgift 
till oberoende aktuarier. Av alla 
företag som ingick i vår slutliga 
undersökningsgrupp var det 
hela 54,17 procent som infor-
merade om just det faktum att 
aktuarierna var oberoende. Res-

terande 16,67 procent av de företag som har förmånsbestämda pensionsplaner hade valt defi-
nitionen behörig aktuarie eller kvalificerad aktuarie som den som beräknade de aktuariella 
antagandena i det specifika företaget. (Se diagram 4.3) 
 
För att vidga vår undersökning jämförde vi företagens redovisningsmetod med vem de anlitar 
för att genomföra beräkningarna av de aktuariella antagandena. Detta visar att de bolag som 
valt att redovisa enligt korridorregeln står för högsta andelen som har en oberoende aktuarie 
med 58,6 procent medan bolag som redovisar direkt mot resultatet och direkt mot eget kapital 
ligger på 44,4 procent respektive 50 procent. Av de bolag som redovisar mot eget kapital är 
det över 40 procent som inte angett att de har någon aktuarie medan bortfallet är något lägre 
hos de bolag som redovisar enligt korridor och direkt mot resultatet, drygt 27 respektive drygt 
22 procent. Av de bolag som redovisar direkt mot resultatet är det 33,3 procent som har en 
kvalificerad/behörig aktuarie medan andelen är betydligt lägre bland bolag som redovisar en-
ligt korridorregeln eller direkt mot eget kapital, närmare 14 procent respektive 10 procent. 
Beträffande det höga partiella bortfallet som uppstått oberoende av redovisningsmetod kom-
mer att diskuteras senare. (Se bilaga 2, tabell 3) 
 
Förekomsten av olika val av redovisningsmetoder kan ge managers incitament att använda 
den redovisningsmetod som blir till deras egen fördel.113  När vi gick igenom årsredovisning-
arna för att sammanställa information så reagerade vi på att en stor andel av företagen, närma-

                                                 
113 Fields, T. Lys, T & Vincent, L. Emperical research on accounting choices. Journal of accounting and 
economics 31, 2001. s. 259.  

oberoende

kvalificerad/behörig

Partiellt bortfall

Aktuarie

Aktuarie

Diagram 4.3

54,17%

16,67%

29,17%
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re 30 procent, inte angett att man använde någon aktuarie som beräknade de aktuariella anta-
gandena. Man nämnde inte heller att man inte hade en aktuarie som beräknade antagandena, 
så informationen om hur och av vem dessa beräkningar genomförs har helt utelämnats hos 
nästan en tredjedel av företagen. Vad detta innebär kan vi enbart spekulera i men man skulle 
kunna tänka sig att företagen själva beräknar sina aktuariella antaganden vilket skulle medföra 
att beräkningen sker av en icke oberoende ”aktuarie”.   
 
I de företagens årsredovisningar som man nämnde att man använde sig av en aktuarie var de 
antingen oberoende eller kvalificerad/behörig. Med detta vill vi påpeka att tolkningen av de 
olika sätt företagen presenterar sin information rörande aktuarie kan göras på olika sätt. Även 
om en aktuarie benämns som kvalificerad/behörig behöver det inte betyda att aktuarien är 
oberoende. Genom att företagen inte har en oberoende aktuarie anser vi att det kan finnas en 
risk i att de aktuariella antagandena kan vara beräknade utifrån företagets bästa intressen, men 
även utifrån de personer på företagets som har befogenheten att kunna påverka dessa förhål-
landen.  
 

4.4 Årsresultat 
 
För att man lättare ska kunna jämföra företagens årsresultat med varandra har vi delat in årets 
resultat i 10 miljardersintervall. Vi har sedan valt att jämföra företagens resultat i de olika 
intervallen med den redovisningsmetod som företaget använder. Då de allra flesta bolagens 
årsresultat ligger i intervallet 1-10 000 miljoner så kan vi inte säga så mycket om dessa kan 
påverka redovisningsvalet. Det vi dock kan se en tendens till är att de flesta bolag som har ett 
årsresultat som ligger i de tre högsta intervallen, det vill säga med ett resultat mellan 10 000 – 
40 000 miljoner verkar redovisa antingen enligt korridormetoden eller direkt mot eget kapital 
då dessa utgörs av sex bolag av totalt sju bolag. (Se bilaga 2, tabell 4) 
 
Det som kan vara intressant i vår jämförelse mellan årsresultatet och redovisningsmetoden i 
bolagen är att sex av de sju bolag som har högst resultat, det vill säga ett resultat över 10 000 
miljoner, redovisar antingen sina aktuariella vinster/förluster enligt korridormetoden eller 
direkt mot det egna kapitalet. En redovisning av de aktuariella vinsterna/förlusterna direkt mot 
resultatet påverkar resultaträkningen på så sätt att volatiliteten ökar och medför då att resulta-
tet inte lika väl speglar hur företaget verkligen har presterat, vilket kan vara en orsak till att 
välja att redovisa enligt de övriga redovisningsmetoderna.   
 

4.5 Balanslikviditet 
 
Företagens balanslikviditet räknade vi ut själva. Då vissa av företagen var bland annat banker, 
som inte delade upp sina kortfristiga och långfristiga skulder eller visade omsättningstillgång-
arna fristående, samt att vi inte har tillräcklig insyn i företagen för att rättvisande kunna avgö-
ra om vilka skulder som företaget ansåg som kortfristiga, och vilka av tillgångarna som hörde 
till omsättningstillgångar, blev dessa partiella bortfall. Företagen som beräkningar kunde utfö-
ras på var 44 stycken och balanslikviditeten beräknade vi på dessa genom att dividera omsätt-
ningstillgångarna med de kortfristiga skulderna. Resultatet visade att de företag som använder 
sig av att redovisa de aktuariella vinsterna/förlusterna direkt mot resultatet hade det högsta 
medelvärdet på sin balanslikviditet med 295 procent. Korridormetoden och metoden att redo-
visa direkt mot eget kapital ligger relativt jämnt med varandra på 134 respektive 129 procent. 
Standardavvikelsen är markant större i metoden att redovisa direkt mot resultatet, vilket inne-
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bär att vi har en större spridning på balanslikviditeten där än i de övriga metoderna. (Se tabell 
4.5a)  
 

Tabell 4.5a Report

Balanslikviditet

295,125 8 304,7291

134,269 26 54,1328

128,850 10 43,6069

162,284 44 145,7259

Redovisningsmetod
Direkt mot resultat

Korridor-metoden

Direkt mot EK

Total

Mean % N Std. Deviation

 
 
 
 
Genom att genomföra ett ANOVA-test kunde vi sedan se om det statistiskt kunde säkerhets-
ställas att det förelåg en skillnad mellan företagens val av redovisningsmetod och balanslikvi-
ditet. ANOVA-testet visade en signifikansnivå på 0.014 och eftersom p=0,014 < 0,05 kan en 
statistisk säkerhetsställd skillnad fastställas mellan val av redovisningsmetod och balanslikvi-
diteten.(Se tabell 4.5b) 
 

Tabell 4.5b ANOVA

Balanslikviditet

172757,7 2 86378,842 4,783 ,014

740392,0 41 18058,342

913149,7 43

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
 
 
Nilsson, Nilsson, Olsson och Sundgren fann i sin undersökning om forsknings och utveck-
lingsavgifter att företag som kapitaliserar sina forsknings- och utvecklingsavgifter är närmare 
att gå i likvidation.114 Genom att de i sin studie fann ett samband mellan de företag som inte 
redovisar mot resultatet och företag som uppenbarligen hade sämre likviditet, fann vi det in-
tressant att se om ett motsvarande förhållande kunde finnas i vår studie, det vill säga att de 
företag som redovisar mot eget kapital tenderar att ha en sämre likviditet. Resultatet av vår 
undersökning visade att de företag som redovisar de aktuariella vinsterna/förlusterna direkt 
mot eget kapital hade den lägsta balanslikviditeten med 129 procent. Balanslikviditetens op-
timala värde ska ligga runt 200 procent vilket innebär att dessa företag ligger relativt lågt. Om 
vi jämför balanslikviditeten för företag som redovisar mot eget kapital med de företag som 
använder sig av de andra två metoderna ser vi en markant skillnad dem emellan. En markant 
skillnad på 166 procentenheter skiljer det högsta från det lägsta medelvärdet på balanslividite-
ten. Dock kan påpekas att standardavvikelsen är väldigt hög för metoden att redovisa de aktu-
ariella vinsterna/förlusterna direkt mot resultatet. Detta tillsammans med att det var få obser-
vationer på metoden att redovisa direkt mot resultatet gör att enstaka extrema värden kan göra 

                                                 
114 Nilsson, H. Nilsson, S. Olsson, R & Sundgren, S. Capitalization versus Expensing: Evidence on the 
Uncertainty of Future Benefits from Capitalized and Expensed R&D Expenditures. s. 22. 
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stora förändringar på balanslikviditetens medelvärde, vilket kan ha höjt medelvärdet. Mellan 
de andra två metoderna var skillnaden endast 6 procentenheter.  
 
ANOVA-testet visade att det gick att statistiskt säkerhetsställa att det förelåg en skillnad mel-
lan företagens val av redovisningsmetod och företagens balanslikviditet. Baserat på ovanstå-
ende resonemang kan vi alltså se ett klart samband mellan att företag som redovisar direkt 
mot resultatet har en högre likviditet, det vill säga de har en bättre förmåga att betala sina 
kortfristiga skulder . 
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5. EMPIRI OCH ANALYS: REGRESSIONSANALYS 
 
Delfrågan i vår studie berör vad som kännetecknar företag som redovisar enligt de olika redo-
visningsmetoderna. Med hjälp av regressionsanalysen vill vi studera om det finns ett samband 
mellan valet av redovisningsmetod och specifika variabler.  
 

5.1 Regressionsanalys 1 
 

5.1.1 Metod regressionsanalys 1 
 
Tidigare forskning angående de redovisningsval av aktuariella vinster/förluster som finns i 
IFRS och US GAAP är omfattande. De tidigare studierna som vi beskrivit i denna uppsats är 
dock de studier vi hittat som vi ansett vara relevanta att belysa. När det gäller vår delfråga om 
vilka samband som finns mellan val av redovisningsmetod och olika variabler har det dock 
varit svårt att hitta tidigare studier och hypoteser som passar vår studie, varvid vi valt att ge-
nom en explorativ ansats undersöka olika samband som vi själva är intresserade av att förstå. 
Det finns en svårighet i att ställa upp egna hypoteser som vi kan dra någon meningsfull slut-
sats från, då vi inte kunnat se om företagen i vår studie har aktuariella vinster eller förluster. 
Därför kommer inte några hypoteser ställas upp i denna regressionsanalys. 
 
Beroende variabeln: Redovisningsmetod 
 
Vi kommer att använda oss av logistisk regression för att undersöka sambanden eftersom den 
beroende variabeln är kvalitativ och vanlig linjär regression skulle ge ett felaktigt resultat med 
en kvalitativ beroende variabel. Vi måste dock slå samman två av våra kategorier på den be-
roende variabeln redovisningsmetod, eftersom det endast går att göra på detta sätt i SPSS´s 
logistiska regression.115  För att göra detta kommer vi att slå samman korridormetoden och att 
redovisa direkt mot resultaträkningen då dessa båda påverkar resultatet medan att redovisa 
direkt mot eget kapital påverkar just det egna kapitalet. Denna metod kommer hädanefter att 
benämnas att företagen redovisar mot resultatet och får värdet ett. Att redovisa direkt mot eget 
kapital har vi således gett värdet noll. (se tabell 5.1.1) 
 

                                                 
115Körner, S. & Wahlgren, L. (2006) Statistisk dataanalys. s. 410. 

Tabell 5.1.1  Definition av variablerna i regressionsanalysen 

Variabel 
Beteckningar i re-
gressionen Definieras 

Redovisningsmetod rrochkorridor 
1 om redovisning mot resultaträkningen,   
0 om redovisning mot EK 

Räntabilitet på 
totalt kapital  Rt 

(Resultat efter finansiella poster+finansiella kost-
nader)/ Totalt kapital   

Skuldsättningsgrad Skuldsättningsgrad Skulder/ Eget kapital 

Balanslikviditet Balanslikviditet Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder 
Logaritmen av om-
sättningen Log OMS log Omsättning 



  - 38 - 

Oberoende variablerna 
 
Eftersom valet av redovisningsmetod för aktuariella vinster/förluster kan påverka både resul-
tatet, då metoden att redovisa mot resultaträkningen används, och även det egna kapitalet då 
redovisning av aktuariella vinster/förluster sker direkt mot eget kapital är det intressant att 
undersöka om det finns ett samband mellan dessa. Detta kommer vi att göra genom att bland 
annat använda skuldsättningsgraden som en oberoende variabel. Har företagen en hög skuld-
sättningsgrad innebär detta att de är mycket beroende av sina intressenter, kreditgivarna. De-
finitionerna av alla variablerna i vår regressionsanalys är sammanställda i tabell 5.1.1.  
 
För att se om samband finns mellan val av redovisningsmetod och företagets lönsamhet, har 
vi använt räntabilitet på totalt kapital (Rt) som variabel. Då räntabilitet på totalt kapital är ett 
lönsamhetsmått som beskriver hur väl företaget förvaltar sina tillgångar. Två av våra företag 
hade dock ett negativt resultat på räntabilitet på totalt kapital då resultatet före finansiella 
kostnader var negativt. Detta resulterar i att dessa två företag Rt kommer att vara ett bortfall. 
 
Vi vill också se om det är så att företag med lägre balanslikviditet är de företag som redovisar 
mot eget kapital. Det är även intressant att se om storleken på företagen har någon betydelse 
för hur företagen redovisar de aktuariella vinsterna/förlusterna. Vi använder då logaritmen av 
omsättningen som oberoende variabel för tydligare kunna se skillnaderna. 
 
Analys av multicollinearitet och outliers  
 
Om man har ett litet sampel och många förutsägande variabler kan analysen bli bristfällig. 
Detta problem uppstår särskilt om de förutsägande variablerna är indelade i kategorier. För att 
undvika detta ska descriptive statistic genomföras på alla variabler och på detta sätt kan man 
ta hänsyn till om alla variablerna har tillräckligt mycket information för att få vara med i re-
gressionsanalysen.116  
 
Vi började vår regressionsanalys med att undersöka descriptive statistic på alla variabler som 
skulle finnas med i vår analys. När vi kontrollerade så att alla värden verkade rimliga så såg vi 
att vissa av värdena på variablerna var oerhört höga i jämförelse med de andra värden på 
samma variabel. (se tabell 5.1.2 för sammanställning av alla variablers medelvärde, max och 
min värde samt standardavvikelse) Detta resulterade i att vi undersökte alla värden på variab-
lerna närmare genom att med hjälp av SPSS och boxplot-diagram undersöka extrema värden 
på datan. De extrema outliers som visade sig på vissa av våra variablers boxplot resulterade i 
att vi lät SPSS visa de fem lägsta och de fem högsta värdena på varje variabel och sedan räkna 
ut ett nytt genomsnitt på variablerna. Detta gjorde vi för att vi på så sätt kan se om de extrema 
värdena i våra data kommer att ge stora problem. Det enda vi ansåg kunde ge problem var 
extrema värden på de olika variablerna. Det fanns två extrema värden på balanslikviditeten 
och två extrema värden på skuldsättningsgraden vilka vi alltså betraktades som outliers och 
valde att ta bort dessa fyra värden ur datan, då dessa kan påverka hur vår modell skulle passa. 
Detta konstaterar Pallant är ett av de sätt som statistiker föreskriver är det bästa sättet att agera 
på, när outliers finns i data. Ett annat sätt hade varit att ändra outliers värde till ett mindre ex-
tremt värde.117 Vi gjorde sedan om denna beskrivande statistik för att se till så att våra värden 
blivit bättre, vilket blev fallet. 
 

                                                 
116 Pallant, J. (2005). SPSS survival manual. s. 161. 
117 Ibid. s. 62. 
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Tabell 5.1.2 Statistics

48 45 47 43 42

19 22 20 24 25

,7917 12,66667 53209,974 165,121 133,821

,41041 8,433375 60454,306 100,7329 63,1193

,00 ,100 1075,0000 2,2 10,0

1,00 46,000 285405,00 371,0 351,0

Valid

Missing

N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

rrochkorridor Rt Omsättning

Skuldsättn

ingsgrad

Balanslik

viditet

 
 
 
 
Innan själva regressionsanalysen kan genomföras måste korrelationen mellan de oberoende 
variablerna studeras för att se till att inte multicollinearitet finns. Detta görs genom att se hur 
mycket värdet på tolerance är som är ett värde som beskriver hur mycket av variabiliteten för 
den specifika oberoende variabeln som inte kan förklaras av de andra oberoende variablerna. 
Värdet bör ligga över 0,1 för att inte multicollinearitet ska föreligga. De oberoende variabler 
som vi har med i vår regression visar alla ett värde som ligger över 0,5 (se tabell 5.1.3). Detta 
betyder att risken att vi har multicollinearitet är låg.  
 
 
 

 Tabell 5.1.3 Coefficientsa

,551 1,813

,540 1,853

,768 1,301

,816 1,225

Rt

Balanslikviditet

Skuldsättningsgrad

LogOMS

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: rrochkorridora. 

 
 
 
 
Test av modellen 
 
Själva regressionen utförde vi alltså genom logistisk regression. För att se hur väl de oberoen-
de variablerna förklarar den beroende variabeln kommer vi att undersöka olika parametrar 
som finns att räkna fram genom SPSS och som beskriver detta.  
 
Den första parametern som beskriver sambanden är omnibus test of Model coefficient som 
ger en bild av modellens signifikans. För att resultatet ska vara bra i denna modell ska signifi-
kansnivån vara, <0,05.  Det andra testet vi kommer att använda för att se modellens passform 
är The Cox & Snell R Square och Nagelkerke R Square som finns i tabellen Model Summary 
beskriver hur mycket av variationen i den beroende variabeln som är förklaras av modellen. 
Värdena kan här ligga mellan 0 och 1. 118 För att se hur mycket bättre modellen blir när man 
tar in de oberoende variablerna i modellen kommer vi även att göra en prediktion.  
 

                                                 
118 Pallant, J. (2005). SPSS survival manual. s. 167. 
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För att vidare se hur viktig varje variabel i modellen är kommer vi att undersöka tabellen vari-
ables in the equation. Det test som används kallas Wald testet. De variabler som här har ett 
värde på signifikansnivån under 0,05 medverkar signifikant till modellens förutsägande för-
måga.119  
 

5.1.2 Empiri regressionsanalys 1 
 
Omnibus test visar ett chi-square värde på 10,783 och en signifikansnivå på 0,029. Då detta 
värde ligger under 0,05 innebär det att modellen är signifikant och därmed kan modellens 
passform anses vara lämplig. (Se tabell 5.1.2.1) 
 
 

Tabell 5.1.2.1 Omnibus Tests of Model Coefficients

10,783 4 ,029

10,783 4 ,029

10,783 4 ,029

Step

Block

Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
 
 
 
The Cox & Sell R Square och Nagelkerke R Square är även det ett test som används för att 
undersöka modellens passform. Detta visar hur mycket av variationen i redovisningsmetoden 
som kan förklaras av själva modellen. Våra två värden 0,242 och 0,366, innebär att mellan 
24,2 procent och 36,6 procent av redovisningsmetoden kan förklaras av variationen i skuld-
sättning, balanslikviditet, vilken sorts företag det är, logaritmen av omsättningen och räntabi-
litet på totalt kapital. (Se tabell 5.1.2.2) 
 
 

 

Tabell 5.1.2.2 Model Summary

31,353a ,242 ,366

Step
1

-2 Log

likelihood

Cox & Snell

R Square

Nagelkerke

R Square

Estimation terminated at iteration number 6 because

parameter estimates changed by less than ,001.

a. 

 
 
 
Prediktionsförmågan för modellen innebär att se hur väl modellen kan prediktera om vad var-
je företag i vår studie använder för redovisningsmetod för de aktuariella vinsterna/förlusterna. 
Innan de oberoende variablerna är inräknade i modellen fick vi en prediktionsförmåga på 76,9 
procent. Detta jämför vi med prediktionsförmågan, som blev 87,2 procent, efter att de obero-
ende variablerna tagits in för att förklara modellen. (Se tabell 5.1.2.3) Det är alltså en förbätt-
ring av prediktionen när de oberoende variablerna tagits in i modellen. 
 
 

                                                 
119 Pallant, J. (2005). SPSS survival manual. s. 169. 
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5.1.2.3 Classification Tablea

5 4 55,6

1 29 96,7

87,2

Observed
Eget kapital

Resultaträkningen

rrochkorridor

Overall Percentage

Step 1
Eget kapital

Resultatr

äkningen

rrochkorridor

Percentage

Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 

 
 
 
Tabellen variables in the equation innehåller ett test kallat Wald Test och förklarar hur bra 
modellen speglar sambandet mellan varje enskild oberoende variabel och den beroende varia-
beln. Genom att studera p-värdena på varje variabel kan vi se vilka av våra oberoende variab-
ler som signifikant bidrar till att förklara varför företagen använder en viss redovisningsme-
tod.120Det vi kan se i vår regression är att två av våra oberoende variabler, logaritmen av om-
sättningen och skuldsättningsgraden är signifikanta då de har ett p-värde under 0,05. (Se tabell 
5.1.2.4) 
 
 

Tabell 5.1.2.4 Variables in the Equation

,011 ,079 ,020 1 ,888 1,011 ,866 1,181

,013 ,012 1,302 1 ,254 1,014 ,990 1,037

,015 ,007 5,490 1 ,019 1,015 1,003 1,028

-1,207 ,524 5,312 1 ,021 ,299 ,107 ,835

9,511 4,782 3,956 1 ,047 13504,846

Rt

Balanslikviditet

Skuldsättningsgrad

LogOMS

Constant

Step

1
a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95,0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: Rt, Balanslikviditet, Skuldsättningsgrad, LogOMS.a. 

 
 
 
Tabellen variabels in the equation innehåller även oddskvoten för alla oberoende variabler 
och hur signifikanta dessa variabler är. Rt och balanslikviditeten visade höga p-värden vilket 
innebär att dessa inte är tillräckligt signifikanta för att förklara modellen. Det man bör tänka 
på här är att vårt sampel är litet vilket gör det svårare att få signifikans. Företag som redovisar 
mot eget kapital har speciellt få observationer och är endast en femtedel av vår slutliga under-
sökningsgrupp. LogOMS är dock signifikant då p= 0,021 < 0,05. Det vill säga att ju större 
företaget är desto mindre vanligt är det att företagen redovisar aktuariella vinster/förluster mot 
resultaträkningen.  
 
För att säkerhetsställa om det fanns samband mellan redovisningsmetod och företagen storlek 
testade vi dessutom att byta ut logOMS mot totala tillgångar. Vi uteslöt en outlier som vi an-
såg kunde ge extrem påverkning på regressionsanalysen. Modellen visade en signifikansnivå 
på 0,021 och signifikansnivån på om totala tillgångar kan förklara vilken redovisningsmetod 
som företagen använder var 0,014. Detta betyder att ju större företaget är desto vanligare är 
det att det redovisar sina aktuariella vinster/förluster mot resultaträkningen. Här kan vi alltså 
konstatera att detta säger emot ovanstående regressionsanalys, där logOMS användes som 
variabel på företagets storlek, och som kom fram till att det är mindre vanligt att större företag 

                                                 
120 Pallant, J. (2005). SPSS survival manual. s. 168. 
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redovisar mot resultatet. Dock är betavärdet (B) noll vilket innebär att redovisningsmetoden i 
sådana fall ändå inte kommer att påverkas av totala tillgångarnas värde. Vi antar dock att det 
finns en viss påverkan och att nollvärdet är avrundat och egentligen är positiv men till en yt-
terst låg grad. (Se bilaga 2, tabell 5 & 6) 
 
Skuldsättningsgraden hade ett p-värde som låg på 0,019. Detta innebär att även skuldsätt-
ningsgradens samband är signifikant med redovisningsmetod av de aktuariella vinster-
na/förlusterna. Alltså, ju högre risknivå företagen har i verksamheten, desto vanligare är det 
att de redovisar aktuariella vinster/förluster mot resultaträkningen.  
 

5.2 Regressionsanalys 2 
 
Vi studerar också om vi kan finna ett samband mellan val av redovisningsmetod då aktuariella 
vinster/förluster redovisas direkt mot resultatet jämfört med redovisning mot eget kapital och 
med korridormetoden. Detta kan vara intressant eftersom både redovisning direkt mot resulta-
tet och korridormetoden visserligen påverkar resultatet men korridormetoden påverkar i be-
tydligt mindre omfattning. Vi anser därför att korridormetoden nästan kan ses som ett mellan-
ting mellan redovisning mot eget kapital och direkt mot resultaträkningen och vill därför stu-
dera ett möjligt samband mellan företag som redovisar direkt mot resultatet och de oberoende 
variablerna på liknande sätt som i föregående regression. 
 
Resultatet av denna regressionsanalys visar på ett icke signifikant samband, p=0,825, mellan 
de oberoende variablerna och val av redovisningsmetod.(Se tabell 5.2.1)  
 

Tabell 5.2.1 Omnibus Tests of Model Coefficients

1,510 4 ,825

1,510 4 ,825

1,510 4 ,825

Step

Block

Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
 
 
När vi studerar hur mycket av de oberoende variablerna som kan förklara val av redovis-
ningsmetod finner vi ingen av variablerna signifikanta vilket kan förklaras av att det är ett litet 
sampel. (Se tabell 5.2.2). De oberoende variablerna i vår regressionsanalys räcker alltså inte 
till för att vi ska kunna förklara valet av redovisningsmetod.  
 
 

Tabell 5.2.2 Variables in the Equation

,004 ,069 ,004 1 ,952 1,004 ,877 1,149

-,004 ,009 ,203 1 ,652 ,996 ,978 1,014

,001 ,006 ,010 1 ,922 1,001 ,990 1,012

,493 ,467 1,114 1 ,291 1,637 ,655 4,089

-2,862 4,280 ,447 1 ,504 ,057

Rt

Balanslikviditet

Skuldsättningsgrad

LogOMS

Constant

Step

1
a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95,0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: Rt, Balanslikviditet, Skuldsättningsgrad, LogOMS.a. 
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De flesta av våra företag har, som tidigare nämnts, inte specificerat vad årets aktuariella vinst 
eller förlust är.  Detta innebär att vår analys samt modell på sambandet mellan val av redovis-
ningsmetod och de olika oberoende variablerna blir försvårad och kan vara en anledning till 
att denna modell ej var signifikant. 
 
Trots ett litet sampel i regressionen där redovisning mot eget kapital var uppdelat för sig och 
de två metoderna mot resultatet slogs samman kunde vi dock ändå se ett samband mellan val 
av redovisningsmetod och LogOMS samt skuldsättningsgraden Denna modell kunde alltså 
bättre förklara valet av redovisningsmetod.  
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6. SLUTSATS 
 
I slutsatsen kommer vi att sammanfatta resultatet av vår studie gällande redovisningen av ak-
tuariella vinster/förluster. Vi kommer framförallt att ge svar på vår problemformulering: 
 
Hur redovisar de stora börsnoterade företagen i Sverige sina aktuariella vinster/förluster? 
 
Korridormetoden är den klart vanligaste redovisningsmetoden bland företagen som redovisar 
förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning direkt mot eget kapital och direkt mot resultat-
räkningen är mindre populärt och används i ungefär lika stor omfattning. Som vårt företags-
exempel visar så leder korridormetoden till minsta möjliga påverkan när det gäller volatilite-
ten i resultaträkningen och även i balansräkningen, vilket skulle kunna förklara korridormeto-
dens popularitet. Ur intressenternas synvinkel skulle jämförbarheten öka om alla företag valde 
samma redovisningsprincip. Eftersom företagen i vår studie redovisar de aktuariella vinster-
na/förlusterna på olika sätt resulterar detta i att jämförbarheten påverkas negativt. 
 
Ett av de viktigaste aktuariella antagandena, diskonteringsräntan, skiljde sig lite mellan före-
tagen. Med tanke på att en liten förändring i diskonteringsräntan kan få stora konsekvenser på 
pensionsskulden så är den lilla spridningen i vår undersökning inte så liten som den skulle 
kunna uppfattas. Avkastningen på förvaltningstillgångarna skiljde sig betydligt mer än för 
diskonteringsräntan vilket naturligtvis också kan påverka pensionsskulden enormt när skillna-
den är så stor. Nämnvärt är också att trots skyldighet att ange de viktigaste aktuariella anta-
gandena så har några företag utelämnat, det vi anser vara, relevant information. Man bör ha i 
åtanke att de aktuariella antagandena är just antaganden och är inte helt tillförlitliga. 
 
De flesta företag i vår studie hade en oberoende eller behörig aktuarie som utförde beräkning-
ar på aktuariella antaganden. Det fanns dock närmare en tredjedel av företagen som hade ute-
lämnat information om vem som beräknade de aktuariella antagandena. Anledningen till detta 
utelämnande kan vi utifrån vår studie ej förklara.  
 
När det gäller vårt delproblem gällande vad som kännetecknar företag som redovisar enligt de 
olika redovisningsmetoderna kom vi fram till följande: 
Företag som redovisar de aktuariella vinsterna/förlusterna direkt mot resultatet har en bättre 
förmåga att betala sina kortfristiga skulder, än företagen som använder korridorregeln eller 
redovisar direkt mot eget kapital. Detta samband är även signifikant. 
 
Första modellen på regressionsanalysen, där vi delade upp den beroende variabeln i företag 
som redovisar aktuariella vinster/förluster mot eget kapital mot de två metoderna att redovisa 
mot resultatet, resulterade i att vi fick ett signifikant värde som betydde att modellens pass-
form var lämplig. Det var dock endast logaritmen av omsättningen och skulsättningsgraden 
som visade signifikanta samband med den beroende variabeln, redovisningsmetod. Att vår 
modell inte visade signifikanta samband mellan fler av de oberoende variablerna och val av 
redovisningsmetod kan förklaras av våra få observationer. Vi hade dessutom kunnat göra en 
mer riktig analys av de olika variabler som ingår i studien om vi hade haft möjlighet att utläsa 
om företagen hade aktuariella vinster eller förluster samt beloppen på dessa.  
 
Sambandet mellan storleken på företaget, skulsättningen och redovisningsmetoden innebär att 
de företag som är större och/eller har lägre skuldsättningsgrad generellt redovisar de aktuariel-
la vinsterna/förlusterna mot eget kapital. Omsättningen byttes sedan ut mot totala tillgångar i 
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regressionsanalysen för att ytterligare säkerhetsställa om det fanns ett signifikant samband 
mellan redovisningsmetod och storleken på företagen, då båda dessa kan användas för att 
mäta storleken på företagen. Resultatet av detta visade att det fanns ett signifikant samband 
men detta var dock åt det motsatta hållet när totala tillgångar användes som storleksmått än 
när omsättningen användes som sådan variabel i regressionsanalysen.  
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BILAGA 1 
 
 
Företag Redovisningsmetod 
ABB                      Bortfall (redovisar inte enligt IFRS) 

Alfa Laval               Korridor 

Assa Abloy               Korridor 

Astra Zeneca             Direkt mot EK 

Atlas Copco              Korridor 

Autoliv                  Bortfall (redovisar inte enligt IFRS) 

Axfood                   Korridor 

Axis                     Avgiftsbestämda 

Boliden                  Korridor 

Castellum                Avgiftsbestämda 

Carnegie och co          Avgiftsbestämda 

Electrolux               Korridor 

Electa                   Bortfall (brutet räkenskapsår) 

Eniro                    Korridor 

Ericsson                 Direkt mot EK 

Fabege                   Direkt mot RR 

Getinge                  Korridor 

Hakon Invest             Direkt mot RR 

Handelsbanken            Tryggande ej IAS 

H&M                      Direkt mot RR 

Hexagon                  Korridor 

Holmen                   Direkt mot EK 

Hufvudstaden             Bortfall (avgiftsbestämda) 

Husqvarna                Korridor 

Industrivärden           Korridor 

Investor                 Direkt mot RR 

JM                       Korridor 

Kaupthing bank           Direkt mot RR 

Kinnevik                 Direkt mot EK 

Kungsleden               Bortfall (avgiftsbestämda) 

Latour                   Korridor 

Lawson software          Bortfall (ej kommit redovisning år 2007) 

Lindab International     Korridor 

Lundbergföretagen        Direkt mot EK 

Lundmining               Bortfall (ej kommit redovisning år 2007) 

Lundin Petroleum         Direkt mot RR 

Meda                     Korridor 

Melker-Schörlings        Bortfall (avgiftsbestämda) 

Millicom International   Direkt mot EK 

Modern Times Group       Bortfall (avgiftsbestämda) 

NCC                      Korridor 

Nobel Biocare            Bortfall (avgiftsbestämda) 

Nobia                    Korridor 

Nordea                   Korridor 

OMX                      Bortfall (avgiftsbestämda) 

Oriflame                 Bortfall (avgiftsbestämda) 

Ratos                    Korridor 

SAAB                     Korridor 

Sandvik                  Korridor 
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SAS                      Korridor 

SCA                      Direkt mot EK 

Scania                   Direkt mot EK 

SEB                      Korridor 

Seco Tools               Korridor 

Securitas                Direkt mot RR 

Skanska                  Direkt mot EK 

SKF                      Korridor 

SSAB                     Direkt mot RR 

Stora Enso               Direkt mot EK 

Swedbank                 Korridor 

Swedish Match            Direkt mot EK 

Tele 2                   Bortfall (avgiftsbestämda) 

Telia Sonera             Korridor 

Tieto Enator             Bortfall (ingen inf. om pensionsplaner) 

Trelleborg               Korridor 

Volvo                    Korridor 

Vostok Gas               Bortfall (avgiftsbestämda) 
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BILAGA 2 
 

Tabell 1 Bransch * Redovisningsmetod Crosstabulation

1 1 1 3

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

1 0 0 1

100,0% ,0% ,0% 100,0%

3 7 2 12

25,0% 58,3% 16,7% 100,0%

0 2 1 3

,0% 66,7% 33,3% 100,0%

1 13 2 16

6,3% 81,3% 12,5% 100,0%

0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

2 1 2 5

40,0% 20,0% 40,0% 100,0%

1 4 0 5

20,0% 80,0% ,0% 100,0%

0 1 1 2

,0% 50,0% 50,0% 100,0%

9 29 10 48

18,8% 60,4% 20,8% 100,0%

Count

% within Bransch

Count

% within Bransch

Count

% within Bransch

Count

% within Bransch

Count

% within Bransch

Count

% within Bransch

Count

% within Bransch

Count

% within Bransch

Count

% within Bransch

Count

% within Bransch

Dagligvaror

Energi

Finans och Fastighet

Hälsovård

Industrivaror och tjänster

Informationsteknik

Material

Sällanköpsvaror- och

tjänster

Telekomoperatörer

Bransch

Total

Direkt mot

resultat

Korridor-

metoden Direkt mot EK

Redovisningsmetod

Total

 
 
 
 
 

Tabell 2 Report

4,983 5,595

6 4

,5790 ,9539

4,823 5,863

28 26

,5721 1,0329

5,164 5,764

9 7

,5650 1,3275

4,917 5,815

43 37

,5752 1,0573

Mean %

N

Std. Deviation

Mean %

N

Std. Deviation

Mean %

N

Std. Deviation

Mean %

N

Std. Deviation

Redovisningsmetod
Direkt mot resultat

Korridor-metoden

Direkt mot EK

Total

Diskonter

ingsränta

Förvaltningstill

gångsränta
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Tabell 3 Redovisningsmetod * Aktuarie Crosstabulation

4 3 2 9

44,4% 33,3% 22,2% 100,0%

17 4 8 29

58,6% 13,8% 27,6% 100,0%

5 1 4 10

50,0% 10,0% 40,0% 100,0%

26 8 14 48

54,2% 16,7% 29,2% 100,0%

Count

% within

Redovisningsmetod

Count

% within

Redovisningsmetod

Count

% within

Redovisningsmetod

Count

% within

Redovisningsmetod

Direkt mot resultat

Korridor-metoden

Direkt mot EK

Redovisningsmetod

Total

oberoende

kvalificera

d/behörig

Partiellt

bortfall

Aktuarie

Total

 
 
 
 

Tabell 4* åretsresultat Crosstabulation

1 7 1 0 0 9

11,1% 77,8% 11,1% ,0% ,0% 100,0%

1 25 2 1 0 29

3,4% 86,2% 6,9% 3,4% ,0% 100,0%

1 6 1 1 1 10

10,0% 60,0% 10,0% 10,0% 10,0% 100,0%

3 38 4 2 1 48

6,3% 79,2% 8,3% 4,2% 2,1% 100,0%

Count

% within

Redovisningsmetod

Count

% within

Redovisningsmetod

Count

% within
Redovisningsmetod

Count

% within

Redovisningsmetod

Direkt mot resultat

Korridor-metoden

Direkt mot EK

Redovisningsmetod

Total

-10000 - 0 1 - 10000

10001 -

20000

20001 -

30000

30001 -

40000

åretsresultat MSEK

Total

 
 
 
 
 

Tabell 5 Omnibus Tests of Model Coefficients

11,584 4 ,021

11,584 4 ,021

11,584 4 ,021

Step

Block

Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
 

 

Tabell 6 Variables in the Equation

-,003 ,073 ,001 1 ,970 ,997 ,864 1,151

,009 ,010 ,733 1 ,392 1,009 ,989 1,029

,011 ,006 3,476 1 ,062 1,011 ,999 1,023

,000 ,000 6,068 1 ,014 1,000 1,000 1,000

-,525 1,545 ,115 1 ,734 ,592

Rt

Balanslikviditet

Skuldsättningsgrad

Totalatillgångar

Constant

Step

1
a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95,0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: Rt, Balanslikviditet, Skuldsättningsgrad, Totalatillgångar.a. 

 

 


