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SAMMANFATTNING 

Författare: Joakim Örneklyft, Linda Viklund 
Handledare: Herman Stål 
 
Titel: Reviderade IAS 19 – korridoren som försvann 
 
Nyckelord: IAS 19, IAS 19R, aktuariella vinster och förluster, nyckeltal, korridorregeln 
 
Bakgrund och problem: Tidigare kunde noterade koncernbolag inom EU välja mellan 
tre olika alternativ för hur de skulle redovisa sina pensionsåtaganden. Den senaste 
revideringen av IAS 19 var dock mycket omfattande och en av de största förändringarna 
innebar att två av de tidigare tre alternativen togs bort. Däribland korridorregeln som 
tillät bolag att skjuta upp en del av de aktuariella vinster och förluster som uppkommer 
till följd av deras pensionsåtaganden. Revideringen gjordes i syfte att öka 
jämförbarheten och transparensen i årsredovisningar och skapa ökad förståelse kring hur 
bolagens pensionsplaner påverkar de finansiella rapporterna. Dock trädde den nya 
standarden ikraft så sent som den 1 januari 2013 och märktes därmed först i de 
finansiella rapporterna som publicerades under 2014. Detta innebär att det hittills nästan 
enbart gjorts antaganden om dess konsekvenser, varför det faktiska utfallet kan vara av 
intresse. 
 
Syfte: Att undersöka om revideringen av IAS 19 lett till ökad jämförbarhet och 
transparens i bolagens redovisning. Vidare vill vi se om tidigare redovisningsmetoder 
gav bolagen utrymme att påverka sin finansiella ställning på ett sätt som kan ha ansetts 
vara vilseledande för investerare. 
 
Avgränsningar: IAS 19 omfattar fyra typer av ersättningar till anställda men i och med 
att den senaste revideringen framförallt påverkat bolagens pensionsredovisning så är 
studien endast inriktad på denna del av IAS 19. Vidare har studien även avgränsats till 
att endast innefatta svenska koncernbolag. 
 
Metod: Uppsatsen baseras på en kvantitativ studie där data samlats in genom en 
granskning av årsredovisningar för de bolag som denna studie omfattar. Den insamlade 
datan har sedan analyserats med hjälp utav finansiella nyckeltal. 
 
Resultat och slutsatser: Vår studie visade att det innan revideringen var vanligast att 
redovisa aktuariella vinster och förluster enligt korridorregeln. Majoriteten av bolagen i 
studien visade små förändringar i resultat- och balansräkningarna medan några få bolag 
uppvisade desto större förändringar. För de flesta bolagen kan transparensen och 
jämförbarheten därmed ha ansetts varit relativt god redan innan revideringen, men då 
några bolag uppvisade större förändringar tyder detta trots allt på att revideringen gjort 
redovisningen mer transparent och jämförbar. Då några få bolag uppvisade större 
förändringar tyder detta på att tidigare redovisningsmetod gav bolagen möjlighet att 
påverka sin finansiella ställning, huruvida detta kan ha ansetts vilseledande för 
investerare är däremot svårt att svara på. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Då denna studie enbart baseras på data insamlad från 
årsredovisningar hade det varit intressant att få in analytikers syn på denna revidering 
och dess följder. 
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1. INLEDNING 

Det inledande kapitlet kommer ge läsaren en inblick i problembakgrunden. Därefter 
kommer studiens syfte samt problemformuleringar att presenteras, kapitlet avslutas 
sedan med de avgränsningar som finna gällande denna studie. 
 
 

1.1 BAKGRUND 

Företag, myndigheter och organisationer bedriver olika verksamheter och har därmed 
ett flertal olika intressenter, bland annat ägare, finansiärer, kunder och leverantörer, som 
på olika sätt är intresserade av att veta hur det går för företaget, det vill säga hur 
företagets ekonomiska ställning ser ut. Intressenterna förses med sådan information 
genom redovisning, vilket bygger på att det kontinuerligt noteras vad som händer i 
verksamheten (Grönlund et al., 2010, s. 16-17). 
 
Redovisning sker på olika sätt världen över men i och med globaliseringen som skett 
under de senaste decennierna så är intressenter idag i större behov av att kunna jämföra 
redovisningsinformation, inte bara inom det egna landet utan även med företag i andra 
länder. Det blir allt vanligare att koncerner har dotterbolag i andra länder, I Sverige 
fanns det, år 2007, 1308 svenska koncerner med dotterbolag utomlands. År 2012 hade 
denna siffra ökat till 2628 stycken, alltså en ökning på drygt 100 % under fem år 
(Tillväxtanalys, 2009, 2014). Då länder haft olika redovisningsprinciper har redovisad 
vinst i ett land inte nödvändigtvis varit jämförbar med vinst redovisad i ett annat land, 
detta innebar bland annat att den europeiska kapitalmarknaden varken var effektiv eller 
transparent ur internationella investerares perspektiv (Artsberg, 2005, s. 140). På grund 
av detta beslutade EU att redovisningen inom unionen behövde bli mer harmoniserad 
för att kunna göra sig mer konkurrenskraftig gentemot resten av världen (EG nr 
1606/2002, s. 3). 
 
En av målsättningarna för EU är att skapa en fungerande kapitalmarknad som är 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv, varför IASB:s redovisningsstandarder numera 
gäller för koncernredovisning i EU:s medlemsländer (EG nr 1606/2002, s. 3). IASB, 
International Accounting Standards Board, är ett internationellt oberoende 
redovisningsorgan som står för normbildningen och reglering av redovisningen i EU. 
De arbetar för att åstadkomma en rättvisande bild samt skapa ett enhetligt språk som ska 
vara konsekvent och underlätta förståelsen för redovisningen världen över (Sundgren et 
al,. 2013, s. 11-13). IASB:s internationella redovisningsstandarder består utav två 
standarder, IAS och IFRS, som tillsammans ofta benämns som IFRS-standarder 
(Sundgren et al,. 2013, s. 12). IASB bedriver en årlig förbättringsprocess där de arbetar 
med att utveckla dessa befintliga standarder för att effektivisera 
standardiseringsprocessen (IFRS Foundation & IASB, u.å.).  
 
I Sverige är det formellt sett endast i koncernredovisningen som IASB:s 
redovisningsstandarder är obligatoriska. Rådet för finansiell rapportering har dock satt 
dessa standarder som huvudregel även för redovisning i svenska moderbolag som 
upprättar koncernredovisning, vilket i praktiken lett till att moderbolagen också 
redovisar enligt dessa standarder (Sundgren et al,. 2013, s.11-12). 
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En omtalad förändring skedde nyligen, nämligen en revidering av IAS 19 som ledde till 
stora konsekvenser gällande företags redovisning av deras pensionsåtaganden. Denna 
förändring berör det som vi i Sverige kallar för tjänstepension, en pension som cirka 90 
% av alla anställda i Sverige har idag (Pensionsmyndigheten, u.å.). Tjänstepensionen 
består utav två olika pensionsplaner, en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd. 
Beräkningen av de förmånsbestämda planerna är komplicerad, detta då det krävs en 
uppskattning av företagen för att förutspå hur stora dessa kostnader kommer att bli 
(Sundgren et al, 2013, s. 219, 221). Dessa uppskattningar kallas aktuariella antaganden 
och baseras bland annat på pensionstagarens livslängd efter pensionsdagen samt hur 
mycket de avsatta pengarna förväntas generera i avkastning beräknat utifrån 
diskonteringsräntan (FAR Akademi, 2014, IAS 19, p. 76). Förändringar i antagandena 
kan komma att påverka storleken på pensionsskulden och ger så kallade aktuariella 
vinster och förluster beroende på om företaget avsatt för mycket eller för lite i sin 
redovisning (Marton et al, 2012, s. 305-306). 
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  

Innan revideringen av IAS 19 fanns de tre olika alternativ för hur de förmånsbestämda 
pensionsåtagandena skulle redovisas, genom att redovisa direkt i resultaträkningen, 
genom korridorregeln som innebar att företag kunde skjuta upp och på så sätt sprida ut 
sina aktuariella vinster och förluster eller genom att redovisa dessa i övrigt totalresultat 
som sedan ackumuleras mot eget kapital (Glaum, 2009, s. 278- 279). Fasshauer et. al 
(2008, s.121) kom i sin studie av Europeiska bolag fram till att 51.3 % av dessa 
redovisade enligt korridorregeln, 46 % via övrigt totalresultat och 2,7 % via 
resultaträkningen. Ahlin och Ivarsson (2011, s. 18-19) gjorde i sin magisteruppsats en 
studie av de bolag som år 2009 fanns på Nasdaq OMX Large Cap och redovisade 
förmånsbestämd pension enligt IFRS, denna visade att 60,9 % av företagen redovisade 
enligt korridorregeln, 28,3 % redovisade via övrigt totalresultat och 10,8 % via 
resultaträkningen. Många företag bör därför påverkats av förändringen då det från och 
med den 1 januari 2013, bara finns ett alternativ kvar, aktuariella vinster och förluster 
ska direkt redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras mot det egna kapitalet i 
balansräkningen, detta gäller även tidigare års oredovisade pensionsunderskott (Ernst & 
Young, 2011, s. 2-3).  

Fokus i IASB:s arbete ligger framförallt på att de finansiella rapporterna ska uppfylla 
investerares informationskrav (FAR Akademi, 2012, föreställningsram p.10). Tanken 
bakom denna revidering var att skapa en mer konsekvent redovisning vilket i sin tur 
förenklar jämförbarheten mellan olika årsredovisningar och underlättar förståelsen kring 
hur pensionsplanerna påverkar de finansiella rapporterna. Utöver detta så innebar 
revideringen även skärpta upplysningskrav där de relevanta riskerna belyses gällande de 
förmånsbestämda planerna (Ernst & Young, 2011, s. 2; IFRS Foundation & IASB, 
2011).  

Innan revideringen hade allt för höga löften till de anställda ställts i förhållande till de 
pensionsavsättningar som företagen redovisade. I en artikel publicerad i Svenska 
Dagbladet (Hedelius, 2011) uppskattade Söderberg & Partner att de större svenska 
börsbolagen saknade nära 35 miljarder kronor för att uppfylla dessa krav. Ett företag 
som förväntades drabbas hårt av revideringen var SAS som hade ett stort 
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pensionsunderskott, vilket skulle regleras mot eget kapital som i SAS fall var relativt 
litet (Hyttinge, 2012). För räkenskapsår 2012/2013 redovisade de ett eget kapital på 11 
103 MSEK och i årsredovisningen för räkenskapsåret 2013/2014 redovisades en 
omräkning av eget kapital för föregående räkenskapsår på 3 226 MSEK, en reducering 
med 7 877 MSEK (SAS, 2014; SAS, 2015). Inför revideringen uppmanades företag 
bland annat att se över sina nyckeltal för att se hur dessa skulle påverkas, detta för att 
därefter kunna ta beslut om hur de skulle bemöta analytiker och investerare för att 
underrätta dessa om de blivande effekterna (PWC, 2011).  

En metod som används vid bestämmandet av en akties värde är fundamental analys, 
denna utgår bland annat ifrån företagens finansiella rapporter där analys av nyckeltal är 
en viktig del i bedömningen av en eventuell investering (Nilsson et al., 2002, s. 130) I 
situationer där företag ges möjlighet att välja mellan olika redovisningsmetoder finns 
dock en risk att de väljer den metod som är mest gynnsam för dem, på bekostnad av 
ägare och investerare (Artsberg, 2005, s. 84). I detta fall har bolag tidigare haft 
möjlighet att redovisa enligt korridorregeln vilket tillåtit dem att skjuta upp och sprida 
ut aktuariella vinster och förluster över tid, detta innebar därmed att de gavs möjlighet 
att påverka hur deras finansiella ställning skulle presenteras i de finansiella rapporterna. 
De oredovisade pensionsskulderna behövde tidigare endast nämnas i noter, Picconi 
(2006, s. 926) menar dock att det var svårt för investerare att tolka informationen som 
gavs i dessa vilket därmed skulle kunna försvåra bedömningen vid en analys. Med tanke 
på de stora summor som det i vissa fall tycks handla om, samtidigt som vissa bolag 
redovisar hela skulden medan vissa inte gör detta kan det bland annat innebära att det 
blir svårt att jämföra konkurrerande bolags finansiella ställning. 

Utifrån ovanstående resonemang anser vi det vara av intresse att undersöka hur svenska 
bolag påverkats av denna förändring. Tidigare studier, se till exempel Fasshauer et. al 
(2008), har endast undersökt vilka tänkbara följder en revidering av IAS 19 skulle 
kunna ge i olika poster i bolags resultat- och balansräkningar. I vår studie har vi därför, 
med hjälp utav några finansiella nyckeltal, valt att främst fokusera på hur bolagens 
finansiella ställning påverkats 

  

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om revideringen av IAS 19 lett till ökad 
jämförbarhet och transparens i bolagens redovisning. Vidare vill vi se om tidigare 
redovisningsmetoder gav bolagen utrymme att påverka sin finansiella ställning på ett 
sätt som kan ha ansetts vara vilseledande för investerare. För att uppfylla detta avser vi 
svara på följande frågeställningar: 

 

• Hur påverkades det egna kapitalet för svenska bolag? 
 

• Hur har svenska bolags finansiella nyckeltal påverkats av förändringen? 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Då IAS är en internationell standard innebär detta att det inte enbart är svenska 
koncernbolags redovisning som regleras enligt denna, uppsatsen syftar dock till att 
undersöka svenska bolag och vi kommer därför att avgränsa oss till dessa. IAS 19 
omfattar fyra typer av ersättningar till anställda, kortfristiga ersättningar, övriga 
långfristiga ersättningar, ersättning vid uppsägning och ersättning efter avslutad 
anställning men i och med att den senaste revideringen framförallt påverkat 
redovisningen av ersättning efter avslutad anställning så kommer uppsatsen enbart 
inrikta sig på denna del av IAS 19. 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 

Kapitlet inleds med att författarna redogör för vilken förförståelse de har för studiens 
ämne, vidare diskuteras vilka utgångspunkter denna studie kommer ha gällande 
verklighetssyn, vetenskapssyn samt forskningsansats. Därefter presenteras studiens 
perspektiv och en redogörelse av författarnas teorival. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av litteratursökningen samt kritik av källor.  
 
 
 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

För att göra läsaren medveten om vilka kunskaper och värderingar vi författare har 
sedan tidigare som kan påverka denna studie kommer här en genomgång av vilken 
förförståelse vi har. För att åtminstone försöka minska dess påverkan på denna studie 
har vi försökt att hela tiden vara medvetna om den förförståelse vi har och hur denna 
kan påverka det vi gör. 
 
Genom våra studier i företagsekonomi har vi fått en grundläggande teoretisk 
förförståelse för det valda ämnesområdet. Kurser som framförallt har gett oss denna 
förförståelse är externredovisning, räkenskapsanalys och värdering, redovisning: teori 
och praxis samt koncernredovisning. Dessa kurser har varit väldigt intressanta men 
begränsade till att vara ganska ytliga för att täcka upp mycket men har väckt intresset 
för att studeras djupare. Då denna revidering togs i kraft 2013 kom vi aldrig i kontakt 
med de tidigare redovisningsalternativen då vi läste koncernredovisning och 
redovisning: teori och praxis vilket gör att vi inte hade någon förförståelse kring dessa 
metoder.  
 
Utöver de teoretiska erfarenheterna är det ingen av oss som har några direkt praktiska 
erfarenheter från området och som vi ser det så finns både för- och nackdelar med detta. 
Då vi inte arbetat inom området finns ingen risk att vi på något sätt påverkats av våra 
arbetsuppgifter eller kollegor, å andra sidan innebär det samtidigt att vi inte haft 
möjlighet att få olika aktörers syn på området utan enbart den akademiska synen.  
 
I denna studie är risken att vår förförståelse ska påverka resultaten dock begränsad, 
detta då det inte finns alltför stort utrymme att påverka den insamlade datan och heller 
inte för några direkta tolkningar. 
 

2.2 VERKLIGHETSSYN 

Ontologi, eller verklighetssyn, handlar om hur verkligheten uppfattas. Det finns två 
olika sätt att se verkligheten på, objektivism, där verkligheten kan ses bestå av något 
yttre som de sociala aktörerna inte kan påverka, och konstruktionism, där verkligheten 
är något som de sociala aktörerna själva är med och skapar (Bryman & Bell, 2005, s. 
33).  
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Vår syn på företag i allmänhet är en blandning av objektivistisk och konstruktionistisk, 
vi ser att de lagar och regler som finns tillsammans med människorna som är aktiva 
inom bolagen är med och påverkar hur dessa styrs och verkar i samhället. Vad gäller 
företagens redovisningsfunktion har vi däremot en mer objektivistisk syn då vi menar 
att de som jobbar med redovisningen är väldigt styrd av de lagar och rekommendationer 
som finns och att de därför har svårt att påverka hur redovisningen ska se ut. I den mån 
redovisningen tillåter det ser vi dock att företagen aktivt kan påverka valet av 
redovisningsmetod. 
 
Eftersom redovisningen är så pass reglerad menar vi att de lagar och rekommendationer 
som styr företagens redovisning och vad de ska presentera i sina årsredovisningar kan 
fungera som en objektiv referensram som företagen och de som jobbar med 
redovisningen måste följa. 
 

2.3 VETENSKAPSSYN 

Epistemologi, eller vetenskapssyn behandlar vad som anses vara kunskap inom ett 
ämnesområde (Bryman, 2011, s. 30). Den positivistiska vetenskapssynen förespråkar att 
den sociala verkligheten studeras objektivt och genom naturvetenskapliga metoder för 
att på så sätt kunna förklara den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 26). 
Interpretantivism däremot utgår från att förstå och tolka olika sociala företeelser 
(Bryman & Bell, 2005, s. 29). 
  
Då vi utgår från att bolagen i stort inte kan påverka hur de ska redovisa menar vi att en 
förändring i de lagar och rekommendationer som finns kommer leda till att bolagen 
ändrar hur de arbetar med redovisningen, förändringen av IAS 19 kommer således 
påverka den information som presenteras i årsredovisningarna. Vi kommer därmed utgå 
från en positivistisk epistemologi i vår studie. 
 

2.4 FORSKNINGSANSATS 

Med vår studie vill vi undersöka och förklara hur bolagens finansiella ställning 
påverkades i och med revideringen. Det är inte ovanligt att ledning och aktieägares 
intressen skiljer sig åt, vilket bland annat kan visa sig i hur bolag väljer att redovisa. 
IASB arbetar för att de finansiella rapporterna ska uppfylla investerares 
informationsbehov och vi skulle därför vilja se hur förändringen av IAS 19 påverkat 
bolagens ställning. 
 
Utifrån detta anser vi att den kvantitativa metoden lämpar sig bäst för vår studie, varför 
denna metod tillämpats. En kvantitativ forskningsstrategi bygger på naturvetenskapens 
metoder, utgår från ett deduktivt synsätt med fokus på prövning av teorier och ser 
verkligheten som något yttre (Bryman & Bell, 2005, s. 38). Våra tidigare 
ställningstaganden vad gäller verklighets- och vetenskapssyn har därmed en stark 
koppling till den kvantitativa forskningsansatsen vilket ytterligare styrker vårt val av 
ansats.  
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2.5 SANNINGSKRITERIER 

Med utgångspunkt från en empirisk undersökning beskrivs och förklaras olika fenomen 
genom att avbilda verkligheten på bästa möjliga sätt. Att mäta vad som avses mätas, 
göra dessa mätningar på bästa möjliga sätt samt till viss del göra dem allmängiltiga, är 
något forskaren behöver göra för att erhålla en god avbild. I samband med utformningen 
av empiriska studier bedöms enligt Johansson Lindfors (1993, s. 161) oftast följande 
sanningskriterier: Validitet, har vi mätt det vi avsätt mäta? Reliabilitet, är våra resultat 
tillförlitliga? Generaliserbarhet, går resultaten att generalisera? 

Enligt Bryman (2011, s. 160) är det vid en kvantitativ studie extra viktigt att veta om ett 
mått på de begrepp som använts uppfyller följdriktighet, överstämmelse och pålitlighet. 
Ett av måtten som används vid vår studie för att se över dess tillförlitlighet är reliabilitet 
som handlar om att mäta rätt och om huruvida det går att genomföra samma studie igen, 
med samma resultat, vid ett annat tillfälle (Bryman, 2011, s. 160-161).  

Validitet omfattar huruvida frågor som utarbetats i syfte att mäta ett begrepp verkligen 
mäter just detta begrepp och enligt Bryman (2011, s. 162) finns det ett antal sätt genom 
vilka validiteten kan bestämmas på. Då vi anser att ytvaliditet bäst passar in för att 
analysera relevansen i vår frågeställning, har vi valt att belysa detta begrepp. Enligt 
Bryman (2011, s. 162) avgör måttet ytvaliditet om det som avses mätas verkligen 
avspeglas i frågeställningarna och för att stärka detta mått kan en utomstående 
områdeskunnig granska undersökningen innan den fastställs.  

Att kunna generalisera resultatet och i vilken utsträckning detta är möjligt, är något som 
forskare vanligtvis är intresserade av att kunna göra vid kvantitativa undersökningar. 
För att exemplifiera detta skulle en forskare kunna ha ett antal respondenter till en enkät 
och vill nu kunna påstå att resultaten från den enkäten är giltiga även för personer som 
inte deltog i studien (Bryman, 2001 s. 93) Bryman (2001, s. 93) menar att en fråga som 
ofta ställs är hur ett representativt urval ska tas fram för att generalisera ett specifikt fall, 
en hel population går sällan att tillfråga då dessa oftast är för omfattande, exempelvis 
samtliga invånare i ett land. Detta innebär att mindre urval måste göras, med risk för 
bias. Johansson Lindfors (1993, s. 162) menar därför att en totalundersökning är 
optimal då resultatet därmed går att generalisera för hela den undersökta populationen. 

 

2.6 VAL AV TEORI 

Med utgångspunkt i vår problemformulering så har vi använt oss av några olika teorier 
som vi anser vara relevanta för vår studie och för att kunna besvara vår frågeställning. 
Inledningsvis har vi valt teori som berör just redovisning och IAS 19 för att ge en 
djupare bakgrund och förståelse till vår studie. Vi har valt att kombinera intressentteorin 
med principal-agentteorin, inledningsvis för att reda ut vilka som kan vara intresserade 
av ett bolags finansiella ställning och vilka som enligt IASB kan anses vara den 
viktigaste intressenten. Vidare vill vi visa på förhållandet mellan den viktigaste 
intressenten och bolagets ledning och vilka dispyter som kan uppstå mellan dessa två på 
grund utav deras skilda egenintressen. Till sist har vi valt teori kring företags- och 
aktievärdering för att styrka vårt resonemang kring hur en analys av ett bolags 
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finansiella ställning kan genomföras samt vilka olika nyckeltal som kan vara av intresse 
vi en sådan analys 

 

2.7 LITTERATURSÖKNING 

Vetenskapliga artiklar har främst eftersökts i databaser, enligt Bryman (2011, s. 114) är 
Google Scholar bra att använda vid breda sökningar. De sökord som vi använt mest vid 
sökning i denna är [IAS 19] och [Actuarial gains and losses] Den databas som gav oss 
mest användbara källor är dock Business Source Premier där vi gällande revideringen 
valde att begränsa oss till att bara söka artiklar som var från år 2005 eller senare, detta 
då det var just 2005 som IASB:s standarder blev obligatoriska.  
 
En sökning på [IAS 19] i Business Source Premier gav oss 27 träffar och vi valde därför 
att till en början testa att specificera vår sökning ytterligare, därför gjordes en ny 
sökning på [adoption IAS 19] vilken gav 7 träffar. Vi sökte även på [IAS 19 revised] 
som gav 4 träffar och [pension accounting IASB] som gav 22 träffar. Vi hittade genom 
dessa sökningar några artiklar som vi ansåg relevanta för vår studie och valde därför att 
även söka på dessa författare för att se om de skrivit några fler artiklar. På detta sätt 
hittade vi ytterligare en relevant artikel och genom en sökning på [actuarial gains and 
losses IAS] hittade vi ytterligare en relevant artikel. 
 
Ytterligare sökningar som gjordes via Business Source Premier var [Agency theory] 
[Finance] [Equity] och genom att kombinera dessa hittade vi en relevant artikel och 
genom Google Scholar sökte vi på [Internal agency theory] för att få fram en till 
användbar artikel. 
 
Utöver vetenskapliga artiklar har även kurslitteratur och annan ämnesrelevant litteratur 
använts, en del av den litteraturen har förekommit under tidigare kurser och en del 
hittades genom en sökning på universitetsbibliotekets hemsida och i tidigare uppsatser. 
Vid sökning av metodböcker eftersöktes både böcker av mer allmän karaktär samt för 
den valda studien mer specifika. 
 

2.8 KÄLLKRITIK 

Vid val av teorier bör forskaren vara kritisk till vilka källor som används, det vill säga 
undersöka om dessa är vetenskapligt relevanta och passar för syftet med studien. Det 
finns två faser som följs vid det kritiska valet av teorier - teorisökning och 
teorianvändning. Vid genomförande av teorisökning ska utgångspunkterna och vad som 
är relevant för teoriurvalet fastställas. I teorianvändningen finns tre väsentliga 
förhållanden att ta ställning till - ursprunget, den empiriska grunden och aktualiteten. 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 87) Detta har vi därför försökt ta hänsyn till när vi 
granskat våra källor. 
 
De teorier vi valt att använda oss av grundas på litteratur och vetenskapliga artiklar som 
har tagits fram av erkända forskare och författare varpå vi därför ser dessa som pålitliga. 
De teorier vi använt oss av är väl etablerade då de varit aktuella en längre tid. Gällande 
litteraturen så har som sagt teorierna funnits länge och det vi då kan ställa oss kritiska 
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till är dess nuvarande aktualitet, det vill säga att dessa fortfarande aktuella trots att de 
skrevs för 50 år sedan.  
 
Vidare angående de vetenskapliga artiklarna har vi varit lite extra kritiskt till dessa då 
informationen kan tendera att ha ett annat ändamål vid informationsinsamlingen än vad 
vi har i vår studie, vårt intresse kanske inte alltid är densamma som artikelns intresse. 
Utöver de är vi väl medvetna om att det även alltid finns risk att informationen som 
utges inte stämmer överens med verkligheten och därför behöver granskas kritiskt. 
Merparten av de artiklar vi använt oss av är från 2000-talet och vi har valt att använda 
oss av vetenskapliga artiklar som är peer reviewed, vilket gör dem mer pålitliga. Enligt 
Vetenskapsrådet (2011) innebär peer reviewed att andra forskare inom samma 
forskningsfält granskat artikeln och säkerställt vetenskaplig kvalitet. Att en artikel 
granskats på detta sätt gör källan mer trovärdig.  
 
Vi har till viss del använt oss av internet då det är som Bryman (2011, s. 114) 
förespråkar, ett mycket enkelt och innehållsrikt sätt att söka fram information på. 
Emellertid har det varit extra viktigt att vara källkritisk till dessa källor då det funnits 
många faktorer som påverkar dessa källors pålitlighet. Exempelvis så finns det extremt 
mycket information på internet vilket ibland försvårar en skildring av vad som är 
tillförlitligt och inte. (Bryman, 2011, s. 114) 
 
Vi har exempelvis använt oss av IFRS Foundations hemsida och var mycket noggranna 
med att se över hemsidans trovärdighet. Vi ser den som trovärdig då det är dem som 
myntat många andra länders regelverk gällande redovisningsregler. Utöver det använde 
vi oss av Vetenskapsrådet, som är en myndighet under Utbildningsdepartementet med 
en ledande roll för svensk forskningsutveckling, som källa i källkritiken för att stärka 
argumentet att våra artiklar är tillräckligt trovärdiga för att användas i detta arbete. De vi 
dock haft i åtanke vad gällande uppsökande via Internet att hemsidor enkelt kan skapas 
och redigeras av vem som helst.  
 
Metodböckerna vi använt oss av är alla skrivna av kända forskare som är väl etablerade 
på området. Ett exempel på metodbok vi använt oss av och anser vara pålitlig och 
trovärdig är Att utveckla kunskap som dock är från 1993, skriven av en forskare vid 
Umeå universitet. Det vi däremot har i åtanke är att dennes metoder kan vara något 
föråldrade men utifrån det vi sett så är de ändå jämförbara med den aktuella boken 
Samhällsvetenskapliga metoder med utgivningsår 2011, då den behandlar liknande 
saker.  
 
  



10	  
	  

3. REDOVISNING AV PENSIONSPLANER OCH 
FÖRETAGSVÄRDERING 

Detta kapitel avser ge läsaren en bättre förståelse för de regelverk och teorier som är 
relevanta för denna studie. 
 
	  

3.1 REDOVISNING I SVERIGE 

Svenska företags redovisning regleras genom lagar och rekommendationer där de 
viktigaste lagarna är bokföringslagen och årsredovisningslagen. Olika bolagsformer och 
storleken på bolagen avgör dock vilka lagar och rekommendationer som gäller, 
bokföringslagen gäller för samtliga bolag medan årsredovisningslagen gäller för 
samtliga icke-finansiella företag med undantag för noterade koncerner (Johansson et al, 
2013, s. 63). Vad gäller rekommendationer så gäller IASB:s standarder, IFRS, för 
noterade företag på koncernnivå, bokföringsnämndens allmänna råd för samtliga 
onoterade icke-finansiella företag och rekommendationer från Rådet för finansiell 
rapportering för de som upprättar koncernredovisning enligt IFRS samt moderföretag i 
sådana koncerner (Johansson et al, 2013, s. 80).  
 
I och med att börsnoterade koncerner är skyldiga att redovisa enligt IFRS innebär detta 
att de har höga krav på redovisningens kvalitet. Rådet för finansiell rapportering, RFR,  
har därför upprättat en rekommendation, RFR 2, i vilken de anger att “juridiska 
personer vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i Sverige 
som huvudregel ska tillämpa de IFRS som tillämpas i koncernredovisningen”, detta för 
att upprätthålla att moderföretagens finansiella rapportering håller samma kvalitet som 
koncernernas rapportering (RFR, 2015 s. 4). 
 

3.2 AVGIFTS- OCH FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER 

I avseende av tjänstepension så finns det två olika typer av plan, avgiftsbestämd och 
förmånsbestämd. En avgiftsbestämd plan innebär i enkelhet att arbetsgivaren betalar in 
en premie, baserad på en viss procentsats av lönen, ofta till en fond. Storleken på 
ersättningen beror sedan på pensionskapitalet som finns vid den tidpunkt pensionen 
börjar betalas ut (SPV, 2014). Således är redovisningen för avgiftsbestämda planer 
enkel då kostnaderna för arbetsgivaren är givna och direkt tas upp i resultaträkningen 
under posten pensionskostnader. Följaktligen faller riskerna med denna typ av plan på 
den anställde då denne i förväg inte kan förutspå storleken på sitt pensionskapital 
(Marton et al. 2010 s. 251). 
 
Förmånsbestämda pensionsplaner är mer komplicerade då den totala kostnaden för 
pensionsåtagandet i förväg inte går att fastställa med säkerhet. Enligt Picconi (2006, s. 
926) har denna komplexitet lett till att en stor del av informationen har redovisats i noter 
i de finansiella rapporterna. Detta har i sin tur försvårat sammankopplingen av 
totalresultat med den finansiella ställningen för investerare (Picconi, 2006, s. 926).  
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På grund av en ganska avancerad beräkning för att fastställa storleken på denna plan 
måste företagen göra antaganden, så kallade aktuariella antaganden, om hur stor 
förpliktelsen till pensionstagaren ska vara. Dessa antaganden är företagens bästa 
bedömningar av de faktorer som avgör den slutliga pensionskostnaden (FAR Akademi, 
2014, IAS 19 p. 76). Antagandena ska vara neutrala, alltså inte överdrivet försiktiga 
eller oförsiktiga och innefattar demografiska faktorer såsom livslängd, 
personalomsättning samt finansiella faktorer såsom diskonteringssatsen, framtida 
ökningar i lön och sjukvårdskostnader (FAR Akademi, 2014, IAS 19 p. 76). De 
aktuariella antagandena medför därmed en risk för arbetsgivaren, en så kallad aktuariell 
risk som innebär att ersättningen eventuellt blir högre än vad som antagits och utöver 
denna risk även en investeringsrisk, där avkastningen på förvaltningstillgångarna 
avviker från förväntningarna (FAR Akademi, 2014, IAS 19 p. 30). 
 
 

3.3 AKTUARIELLA VINSTER OCH FÖRLUSTER 

I de fall där de aktuariella antagandena justeras på grund av skillnader från tidigare 
aktuariella antaganden eller på grund av att antagandena ändras så uppstår en differens 
mellan det antagna nuvärdet och det faktiska nuvärdet. Detta leder till så kallade 
aktuariella vinster och förluster (FAR Akademi, 2014, IAS 19 p. 8) och kan bero på 
oväntat låga eller höga tal beträffande tidigare nämnda demografiska- och finansiella 
faktorer. 
 
Vid redovisning av aktuariella vinster och förluster var det fram till första januari 2013, 
enligt IAS 19 möjligt att använda sig av tre olika redovisningsmetoder (Morais, 2010, s. 
43). Det första alternativet innebar att företag redovisade samtliga aktuariella vinster 
och förluster i resultaträkningen omedelbart för den period då de inträffade (Bloom, 
2013, s. 55). Den andra metoden innebar även den omedelbar redovisning av de 
aktuariella vinsterna och förlusterna, men denna metod redovisar istället dessa under 
övrigt totalresultat. Därmed påverkas inte resultaträkningen överhuvudtaget utan 
vinsterna och förlusterna inkluderas istället i balansräkningen genom att ackumuleras i 
eget kapital (Bloom, 2013, s. 55). Det sista alternativet gav företag möjlighet att 
redovisa enligt korridorregeln (Morais, 2010, s. 43). Denna regel tillät företag att skjuta 
upp och sprida ut sina aktuariella vinster och förluster. Företaget skulle redovisa dessa 
som en intäkt eller kostnad om nettobeloppet av de ackumulerade oredovisade 
aktuariella vinsterna eller förlusterna översteg det högre värdet av:  
 
• 10 procent av nuvärdet på pensionsförpliktelsen i den aktuella tidpunkten och 
• 10 procent av verkligt värde på förvaltningstillgångarna i den aktuella tidpunkten. 
(FAR Akademi, 2012, IAS 19 p. 92) 
 
Beloppet som skulle redovisas utgjordes av överskott som fastställdes i enlighet med 
IAS 19, punkt 92 dividerat med den förväntade genomsnittliga återstående 
tjänstgöringstiden för anställda som omfattades av planen (FAR Akademi, 2012, IAS 19 
p. 93). 
 
För att underlätta förståelsen för denna metod har vi valt att illustrera ett exempel på en 
situation där korridorreglen tillämpas. 
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Ponera att, Bolag X-treme AB redovisar en total pensionsförpliktelse motsvarande 1 
000 MSEK och förvaltningstillgångar motsvarande 600 MSEK. Vad som gäller är då 
att korridoren beräknas på 10 % av det högre värdet av pensionsförpliktelsen eller 
förvaltningstillgångarna. I detta fall leder det till 1000 MSEK * 10 % = 100 MSEK i 
korridorvärde. Under året har bolaget uppvisat en aktuariell förlust på 150 MSEK, 
således är det överskjutande värdet: 150 – 100 = 50 MSEK. För att sedan beräkna den 
aktuariella förlust som behöver redovisas, divideras det överskjutande värdet med den 
genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de anställda som omfattas av 
pensionsplanen, låt säga 10 år. För enkelhetens skull utgår vi från att det inte finns 
några ackumulerade oredovisade vinster eller förluster i bolaget. 
 
Tabell	  1.	  Exempel	  på	  korridorregeln	  

 Uträkning Totalt 
Aktuariell förlust  150 MSEK 
Korridorvärde 10 % * 1 000 MSEK 100 MSEK 
Överskjutande värde 150 MSEK – 100 MSEK 50 MSEK 
Genomsnittlig återstående 
tjänstgöringstid: 

 10 år 

Redovisad aktuariell förlust 50 MSEK / 10 år 5 MSEK 
 
   
I och med att företag kunde sprida ut resultateffekterna över tid, menar Fasshauer et al. 
(2008, s. 114) och Morrill et al. (2009, s. 129) att metoden minskade volatiliteten i de 
finansiella rapporterna. Skälet till att enbart redovisa det som var “utanför” korridoren 
var alltså att slippa höga svängningar på grund av kraftiga förändringar i de aktuariella 
antagandena, då dessa kan variera mycket från period till period. Detta inte enbart 
beroende på förändringar i estimerad personalomsättning och livslängd utan även på de 
investeringsvinster/-förluster som kan uppstå och på förändringar i diskonteringsräntan 
(ACCA, 2011). 
 

3.4 REVIDERADE IAS 19 

Tidigare kunde företagen redovisa de aktuariella vinsterna och förlusterna på tre olika 
sätt, vilket dessvärre ledde till ett antal huvudsakliga problemen. Jämförbarheten mellan 
företag försämrades på grund av att olika företag redovisade på olika sätt, vinster och 
förluster togs upp till redovisning ibland och ibland inte (IASB, 2011). I och med att 
pensionsförpliktelserna ofta är mycket långvariga så innebar redovisning enligt 
korridorregeln att företagen kunde utelämna stora belopp från balansräkningen. Därav 
har denna metod fått utstå mycket kritik, inte minst från Glaum (2009, s. 274) som 
menar att på grund av den långa varaktigheten blir förpliktelserna mycket känsliga för 
förändringar i dess antaganden. Vidare gick detta enligt kritiker emot standardsättarnas 
harmoniseringsarbete då icke-transparent och ofullständig redovisning tilläts (Glaum, 
2009, s. 274) På grund av all diskussion kring de förmånsbestämda pensionsplanerna i 
IAS 19 beslutade IASB (2011) i juni 2011 en revidering av IAS 19 till IAS 19R, denna 
skulle svara på kritiken genom ökad transparens, begriplighet och jämförbarhet. 
 
Förmånsbestämda pensionsförpliktelserna utgör ofta ett företags största enskilda 
ekonomiska ansvar och i samband med revidering togs två av de tre 
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redovisningsmetoderna bort, redovisning direkt i resultaträkningen samt med 
korridorregeln (ACCA, 2011). Detta innebär att redovisningen av de aktuariella vinster 
och förlusterna numera enbart redovisas i övrigt totalresultat. Därmed ges samtliga 
investerare en bättre överblick på information och risker med förpliktelserna, till följd 
kan dock en ökad volatilitet förekomma (ACCA, 2011).  
 
Övrigt totalresultat, Other Comprehensive Income, hädanefter förkortat OCI, är ett 
tillägg till resultaträkningen och är enligt Peter Malmqvist (2014), ordförande i 
värderingskommittén inom Sveriges Finansanalytikers Förening, IASB:s bästa 
uppfinningar. Detta på grund av att OCI i dagsläget omfattas av poster som är 
specificerade i standarder, generellt sett så handlar de om omvärderingar, poster som 
kan fluktuera och som finansanalytiker inte vill ha med i rörelseresultatet då detta skulle 
förstöra möjligheterna att använda resultaträkningen för att bedöma företags utveckling. 
Den mest förekommande posten i Sverige är omräkningsdifferensen från utländska 
dotterbolag varpå i princip alla börsbolag presenterar, säkringsredovisade valutaderivat 
presenteras av 60 % av börsbolagen vilket gör den till den näst vanligaste (Malmqvist, 
2014). Studien kommer dock ej behandla dessa vidare då de ligger utanför ramarna för 
arbetet och fokus kommer istället att vara på den tredje stora posten, nämligen 
pensionsskulden.   
 
Från och med den första januari 2013 blev det krav på företag som hade sitt 
räkenskapsår från första januari 2013 och framåt att tillämpa den nya standarden, 
redovisning via OCI. Detta skulle göras med retroaktiv verkan i enlighet med IAS 8; 
Redovisningsprinciper, ändringar uppskattningar och bedömningar samt fel. Således 
behövde justeringar göras från första januari 2012 till jämförelsetal i 2013 års rapporter 
för att stämma överens med den nya standarden (FAR Akademi 2014, IAS 19 p. 172-
173). Bolag som använde sig av korridormetoden behövde nu redovisa aktuariella 
vinster och förluster omedelbart när de uppkommer. Vidare ska periodiserade vinster 
och förluster redovisas i OCI och oredovisade aktuariella vinster och förluster i 
balansräkningen och öka koncernens nettopensionsskuld, detta har inneburit en ökad 
volatilitet i pensionsskuld samt eget kapital (Deloitte, 2013, s. 2). Innan revideringen 
var det enbart 14 av de större bolagen som använde sig av denna metod, som efter 
förändringen ökade till 70, när redovisningen nu sker i OCI är det lättare för investerare 
att få en överblick om skulden långsiktigt är rätt värderad (Malmqvist, 2014). Detta tack 
vare att analytiker nu fått en mycket bättre förståelse för posten genom att kunna följa 
skuldens fluktuation samt viktiga parametrars förändringar, som räntenivå, börskurser 
och livslängdsantaganden (Malmqvist, 2014). För att veta om skulden är rätt värderad 
ska OCI-effekten vara runt noll, dessvärre menar Malmqvist (2014) att eftersom att 
detta sällan är fallet så är pensionskostnaden i börsbolag med större pensionsåtaganden i 
normala fall underskattad. 
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3.5 REVIDERINGENS MÖJLIGA EFFEKTER 

Då denna förändring annonserades ut av IASB började det diskuteras i hur denna 
förändring skulle kunna komma att påverka företags redovisning. 2008 publicerades en 
artikel av Fasshauer et al. som bland annat undersökte hur det egna kapitalet skulle 
påverkas av en ändring av redovisningsmetod från korridorregeln till att redovisa i 
övrigt totalresultat. Studien genomfördes på 265 europeiska företag varav 136 stycken 
redovisade sina pensionsåtaganden enligt korridorregeln (Fasshauer et al., 2008, 115-
116). Fasshauer et al. (2008, s. 121) kom i sin studie fram till att en ändring i 
genomsnitt skulle minska det egna kapitalet med 4 % om de bortsåg från skatter. Tog de 
däremot hänsyn till en schablonskatt på 30 % blev effekten på balansräkningen 
oväsentlig för de företag som hade oredovisade aktuariella vinster medan effekten för 
de med oredovisade aktuariella förluster i genomsnitt blev att det egna kapitalet 
reducerades med 3,43 % samtidigt som den redovisade pensionsskulden ökade med 
41,02 %.  
 
I en studie av Street & Glaum (2010, s. 17) på tyska och franska företag år 2008 
konstaterades att det egna kapitalet i genomsnitt skulle minska med 1 % vid en 
övergång från korridorregeln till redovisning via övrigt totalresultat. I en 
magisteruppsats undersökte Ahlin & Ivarsson (2011, s. 34) effekterna av hur den då 
föreslagna förändringen av IAS 19 skulle kunna bli för svenska företag och kom fram 
till att de oredovisade förlusterna för majoriteten av företagen motsvarade 0-5 % av det 
totala egna kapitalet samtidigt som det fanns vissa företag som hade en avsevärt högre 
procentsats. 
 
Då det i dessa studier framgår att den genomsnittliga påverkan, enligt oss, är relativt låg 
går det att ifrågasätta valet av att trots allt undersöka detta. Men samtidigt som dessa 
siffror visar på en låg påverkan uppvisade siffrorna som SAS presenterade före och efter 
revideringen något annat, en minskning på runt 70 %. Dessa studier är dessutom 
baserade på tidigare års redovisningar vilket innebär att relevant information 
presenterades i noterna för många av bolagen och som vi tidigare nämnt pekade Picconi 
på svårigheterna i att tolka information i dessa. Vi anser det därför vara av intresse att 
studera denna revidering med de faktiska siffrorna för att se hur bolagen påverkades. 
 

3.6 PRINCIPAL-AGENTTEORIN 

Vilka är då intresserade av företagen, dess lönsamhet och fortlevnad? Ett företags 
intressenter är de som bidrar till verksamheten på något sätt och som därmed har ett 
intresse i företaget, exempelvis ägare, anställda, leverantörer och kunder (Rhenman & 
Stymne, 1965, s. 23). Men ingenting brukar komma gratis varför de ofta ställer olika 
krav på företaget, dessa krav kan gälla både hur verksamheten ska bedrivas och hur 
företagets resultat ska fördelas. Uppfylls inte kraven är de sällan villiga att fortsätta vara 
delaktiga i verksamheten (Rhenman & Stymne, 1965, s. 60-61). Rhenman och Stymne 
(1965, s. 61) menar därför att företagens mål i stor utsträckning bör vara desamma som 
intressenternas mål. De olika kraven krockar dock ofta med varandra, exempelvis då 
anställda i företaget kräver högre lön, samtidigt som kunderna vill ha låga priser och 
ägarna vill ha en ökad vinst. De intressenter som i slutändan är de som får störst 
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inflytande över företagens mål är de som har störst möjlighet att påverka företagens 
verksamhet samt ledning (Rhenman & Stymne, 1965, s. 61, 68). 
 
Enligt Ljungdahl (1999, s. 40-41) kan detta ses från två olika perspektiv, det första är ur 
företaget eller företagsledningens perspektiv där redovisningen ses som ett redskap för 
att bemöta olika intressenters krav och på så sätt visa på att verksamheten skötts bra. Ur 
ett samhällsperspektiv däremot ligger fokus på hur intressenterna ställer krav på 
företagen, vilka informationsrättigheter som de olika intressenterna har och vilken 
redovisningsskyldighet som företaget har, detta framför företagens vilja att inte 
publicera viss information. 
 
IASB har i sin föreställningsram (FAR Akademi 2012, Föreställningsram p. 9) listat ett 
antal intressenter som de menar har användning utav företagens finansiella rapporter, 
vilka dessa är framgår i figur 1. I punkt 10 i föreställningsramen (FAR Akademi, 2012) 
så skriver IASB att även om alla intressenters informationsbehov inte helt kan 
tillgodoses genom de finansiella rapporterna, så är informationen som är av intresse för 
investerare som tillför riskkapital till företaget till större delen även av intresse för 
resterande användare. IASB verkar därmed i första hand fokusera på att informationen i 
de finansiella rapporterna ska uppfylla investerarnas krav, men att flertalet andra 
intressenter också kan ha nytta av samma information. Vid investeringar underlättar det 
om informationen som värderingen baseras på är så transparent som möjligt, något som 
inte alltid är fallet. 
 

 
	  

Figur	  1.	  Modell	  över	  intressenter	  av	  bolags	  finansiella	  rapporter.	  

 
I fråga om investerares och aktieägares intresse i bolagen så kan ett speciellt problem 
uppstå, detta kallas för principal- agent problem. Teori kring detta problem grundar sig 
på att aktörer i företag är nyttomaximerande och rationella och utgår ifrån relationen 
mellan två parter, principal och agent och deras förhållningssätt till varandra (Jensen & 
Meckling, 1976, s. 5). Principalen brukar vanligen ses som ägarna, som sitter på de 
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ekonomiska resurserna och agenten som ledningen som sköter kontrollen över företaget. 
Problematiken grundas på kontrakt eller avtal mellan dessa parter som inte alltid hålls 
på grund av åtskilda egenintressen och att ledningen oftast besitter mer information om 
företaget än vad ägarna gör (Adams, 1994, s. 8). Vidare skulle detta ogynnsamt kunna 
påverka ägarna då ledningen ges möjlighet att undanhålla informationen och på så sätt 
inte ta tillvara ägarnas intressen. Detta beror på att ägarna och ledningen som tidigare 
nämnt har ett egenintresse vilket innebär en risk att dem vill åt olika håll och har olika 
motiv, något som brukar kallas för “moral hazard problem” (Adams, 1994, s. 8). 
 
Agentteorins fokus ligger särskilt på redovisningsområdet och på grund av att agenten 
styr företaget så kommer denne att se till sitt egenintresse och kan därmed på olika sätt 
fatta beslut på bekostnad av principalen. Agenter som ges bonus desto högre vinst 
företaget gör, förväntas att tillämpa en redovisningsmetod som ger så hög vinst som 
möjligt (Artsberg, 2005, s. 84). Enligt Artsberg (2005, s. 84) är anledningen till att det 
ibland finns olika sätt att redovisa samma händelse på att olika aktörer har gynnats av 
olika redovisningsregler. 
 
Utifrån detta skulle det i så fall innebära att det innan revideringen av IAS 19, då det 
fanns tre olika sätt att redovisa förmånspension på, gick att välja redovisningsmetod 
utifrån vem man hade för avsikt att gynna. Då IASB främst verkar ha fokus på att 
investerares informationsbehov ska uppfyllas genom redovisning skulle det kunna ses 
som att redovisning via övrigt totalresultat är den metod som främst gynnar dem. Vilka 
som i så fall skulle kunna gynnas av de andra två metoderna går att diskutera, men med 
tanke på att en stor andel bolag valt att redovisa enligt korridorregeln skulle det kunna 
tyda på att de gynnas av att använda denna. Om bolagen gynnas av att redovisa enligt en 
viss metod finns det risk för att främst ägare, men även andra intressenter undanhålls 
viss information. 
 

3.7 VÄRDERING AV FÖRETAG 

För en investerare som ska avgöra om en investering är aktuell kan en aktievärdering 
vara av intresse, vilket innebär att värdet på en aktie i ett visst bolag bestäms (Nilsson et 
al., 2002, s. 16-17).  Vid bestämmandet av en akties värde finns två generella metoder 
som används av svenska aktieanalytiker, teknisk samt fundamental analys. Den tekniska 
analysen ger dock snarare en prognos om hur aktiepriset kommer utvecklas än en 
värdering av företaget (Nilsson et al., 2002, s. 20). Den andra metoden, den 
fundamentala analysen, utgår från den information som presenteras i företagens 
offentliga finansiella rapporter, exempelvis årsredovisningar. Enligt Nilsson et al. 
(2002, s. 21) grundar sig denna analys på fyra huvuddelar, strategisk analys, 
redovisningsanalys, finansiell analys samt värdering där de första tre delarna ligger till 
grund för den fjärde och sista delen, värderingen. 
  
Redovisningsanalysen och den finansiella analysen är de analyser som har sin 
utgångspunkt i företagens redovisningshandlingar. Redovisningsanalysens syfte är att 
bedöma vilken kvalitet redovisningen har, detta bland annat genom att analysera poster 
där företagen har möjlighet att vara flexibla gällande vad de ska redovisa beroende på 
vilken redovisningsprincip de valt att tillämpa (Nilsson et al., 2002, s. 22). Genom att 
analysera dessa kan en analytiker uppskatta hur bra redovisningen beskriver företagens 
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prestation och finansiella ställning (Nilsson et al., 2002, s. 22). Den andra delen som har 
sin utgångspunkt i den ekonomiska rapporteringen är den finansiella analysen 
(Thomasson, 2011, s. 248). Att välja rätt nyckeltal och rätt antal nyckeltal utifrån vad 
som ska studeras är väldigt viktigt (Nilsson et al., 2002, s. 23). Trots att syftet med en 
finansiell analys kan vara olika är det ofta likviditeten, soliditeten och räntabiliteten som 
är av intresse (Thomasson, 2011, s. 249). 
	  

3.7.1 FINANSIELLA NYCKELTAL 

Informationen i företagens ekonomiska rapporter är inte alltid tillräcklig för att bedöma 
företagens finansiella ställning. Därför kan ny information behöva skapas med hjälp av 
informationen i rapporterna för att på ett mer fullständigt och jämförbart sätt kunna 
förstå och bedöma hur företag utvecklas (Carlson, 2014, s. 44). Genom att göra detta 
kan nyckeltal skapas som sedan kan användas för att försöka bedöma företags 
effektivitet, lönsamhet, tillväxt och finansiella balans, detta är en viktig del i den 
finansiella analysen och denna typ av analys ger information som kan vara av intresse 
för företagens investerare (Nilsson et al., 2002, s. 127 & 130). Enligt Thomasson (2011, 
s. 258-259) är det dock viktigt att ta hänsyn till att de siffror som företag redovisar inte 
alltid är rättvisande, flera poster kan innehålla över- eller underskattningar av det 
faktiska värdet och en post som han nämner är “avsättningar för pensioner”. Picconi 
(2006, s. 926) menar dock att det kan vara svårt att tolka informationen som ges i 
noterna.  
 
För att kunna jämföra exempelvis bolag med varandra kan olika poster i 
redovisningarna ställas i förhållande till varandra för att ge en mer rättvisande 
jämförelse (Carlson, 2014, s. 44). Men för att detta ska vara möjligt är det av stor vikt 
att redovisningsanalysen kan genomföras på ett bra sätt, finns stora skillnader i bolagens 
poster blir nyckeltalen missvisande vilket kan få till följd att felaktiga värderingar görs. 
En viktig tanke med revideringen av IAS 19 (IASB, 2011) var därför att öka 
jämförbarheten och transparensen i redovisningen för att på så sätt underlätta för 
användarna av de finansiella rapporterna. 

För investerare som avser ha mer långsiktiga relationer med företag kan det vara av 
intresse att få en uppfattning av hur företaget skulle klara av exempelvis en 
lågkonjunktur (Thomasson, 2011, s. 258-259). Ett företags förluster reducerar det egna 
kapitalet och för många kan det därför vara intressant att veta hur stor del av det totala 
kapitalet som består av eget kapital, ett vanligt mått för att mäta detta är soliditet 
(Carlson, 2014, s. 72, 78). IASB påpekar i sin föreställningsram (FAR Akademi, 2012, 
p. 16) att ett bolags solvens, det vill säga soliditet, påverkar dess finansiella ställning 
och att det därmed är av intresse vid en bedömning av ett bolags framtida 
finansieringsmöjligheter, eventuella lånebehov samt vinster. Detta mått är det vanligaste 
måttet för att mäta ett företags finansiella styrka och Nilsson et al (2002, s. 153) menar 
att ett vanligt riktmärke för detta mått brukar vara att det ska ligga mellan 30 och 40 %. 
Enligt Nilsson et al. (2002, s. 153) rekommenderar Sveriges Finansanalytikers förening 
att minoritetens andel i eget kapital ska tas med vid beräkning av en koncerns soliditet, 
detta på grund utav att minoritetens andel är inkluderad i skulderna. 
 

 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑒𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟  𝑜𝑐ℎ  𝑒𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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Nilsson et al., 2002, s. 153 
 
Ett företags lönsamhet kan uppskattas på flera sätt, bland annat genom att se vad de har 
för resultat efter skatt, denna siffra säger däremot väldigt lite då ett företags storlek är 
avgörande för vilket resultat som kan anses vara bra (Nilsson et al., 2002, s. 
138).  Aktieägarna kan anses vara ett företags viktigaste intressent, detta då det är dessa 
som ytterst avgör företagets framtida agerande (Carlson, 2014, s. 97-98). I noterade 
bolag deltar aktieägarna oftast inte i den dagliga driften vilket innebär att det stora 
intresset ofta ligger i hur bra företaget lyckats öka det egna kapitalet (Carlson, 2014, s. 
97-98). Ett nyckeltal som därför kan vara av intresse är räntabilitet på eget kapital, detta 
är ett övergripande mått på företagets lönsamhet och visar vilken avkastning 
aktieägarnas kapital har (Nilsson et al., 2002, s. 138-139).  
 
 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑝å  𝑒𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎  𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟  𝑜𝑐ℎ  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡  𝑒𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 Nilsson et al., 2002, s. 138 
 

3.8 KORT SAMMANFATTNING 

Genom att kunna välja olika redovisningsmetoder har bolagen möjlighet att avgöra hur 
de vill presentera information om bolagens finansiella ställning. Informationen som 
bolagen presenterar i sina finansiella rapporter är det som sedan ligger till grund för 
investerare som har för avsikt att värdera bolaget. Redovisning enligt korridorregeln 
innebar som tidigare nämnts att information framförallt presenterades i noterna och att 
aktuariella vinster och förluster kunde skjutas upp och fördelas. Detta innebar att en 
bedömning av bolagens faktiska pensionsskuld försvårades, vilket kan ha varit till 
fördel för bolagen.  

Ju mer rättvisande redovisningen faktiskt är, desto bättre bedömningar kan göras av 
bolagens finansiella ställning och värde. Om informationen som finns i noterna är svår 
att tolka innebär det att det blir svårare att justera posterna i balans- och resultaträkning, 
detta i sin tur kan leda till att nyckeltal som baseras på dessa blir missvisande. 
Revideringen av IAS 19 bör ha påverkat flertalet bolags eget kapital negativt samtidigt 
som skulderna ökat, detta är poster som är viktiga vid beräkning av soliditet och 
räntabilitet på eget kapital.  
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4. PRAKTISK METOD 

I följande avsnitt presenteras vilken praktisk metod som använts i denna studie. Vi 
kommer att inleda med en redogörelse av undersökningsmetod och därefter beskrivs 
studiens urval. Vidare beskrivs hur datan till studien samlades in och bearbetades, 
kapitlet avslutas med en diskussion gällande bortfall och access samt en diskussion där 
källorna kritiseras. 
 
 

4.1 URVAL 

I denna studie valde vi att begränsa vårt urval till de svenska koncernbolag som 
redovisar förmånsbestämda pensionsplaner och var noterade på Nasdaq OMX Large 
Cap vid tillfället för studien. På grund av att detta är en relativt liten population så valde 
vi att göra en totalundersökning beträffande samtliga bolag. 
 
Då denna studie undersöker revideringen av IAS 19 valde vi bort de bolag som inte var 
noterade, detta för att IASB:s redovisningsstandarder endast är obligatoriska för 
noterade koncernbolag. Bolagen som finns noterade på Large Cap är de största i 
Sverige, varför vi antar att de flesta analytiker och investerare följer dessa bolag. 
Anledningen till att begränsa urvalet till endast svenska bolag var att olika länder har 
olika pensionssystem och att det därmed finns en möjlighet att pensionen som regleras i 
IAS 19 har olika stor betydelse i olika länders pensionssystem.  
 

4.2 DATAINSAMLING OCH DATABEARBETNING 

För att samla in datan vi behövde användes databasen Retriever Business som vi har 
tillgång till via Umeå universitet. Vi har kommit i kontakt med denna databas tidigare 
under vår utbildning då den innehåller information och årsredovisningar från alla 
svenska bolag och koncerner. I databasen gjordes en utökad sökning där våra kriterier 
[aktiebolag], [börslista large cap] samt [koncern] fylldes i, detta gav oss en lista med 70 
bolag, se appendix 1. För att sedan få fram de siffror vi behövde användes bolagens 
årsredovisningar från år 2012 och 2013, dessa fick vi tillgång till genom databasen. 
 
I vår studie har vi använt oss utav siffrorna från resultat- och balansräkningar för år 
2012 samt de omräknade siffrorna för år 2012 i årsredovisningarna för år 2013, detta för 
att kunna se hur revideringen ändrade bolagens redovisning. Utöver detta så har noterna 
gällande pensionsavsättningar använts för att utläsa vad nuvärdet på bolagens fonderade 
och ofonderade förmånspensioner varit. De ingående och utgående balanser avseende 
det egna kapital hämtades i den del i årsredovisningarna som presenterar förändring i 
eget kapital.  
 
All sammanställning av insamlad data har gjorts i Kalkylbladsprogrammet Excel, detta 
då det på ett enkelt sätt ger oss en bra överblick av resultaten. Vi gjorde även all 
nödvändig beräkning av nyckeltal och standardavvikelser med hjälp utav detta program. 
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Vid genomgång av årsredovisningar gick det med hjälp utav noterna att konstatera vilka 
bolag som redovisar förmånsbestämda pensionsplaner och vilka som inte gör det, samt 
hur de redovisade de förmånsbestämda planerna år 2012. 

För de bolag som redovisade sina förmånsbestämda pensionsplaner via 
resultaträkningen har de omräknade siffrorna i årsredovisningen för år 2013 inte kunnat 
användas. I detta fall använde vi den information som finns i noterna för att själva räkna 
om de siffror som var av intresse för oss.  
 
 

4.3 BORTFALL OCH ACCESS 

Vi fick tillgång till samtliga årsredovisningar genom databasen Business Retriever. 
Vissa av bolagen med förmånsbestämda planer hade dessa via Alecta, men då Alecta 
inte tillhandahåller den information som krävs för att redovisa planen som 
förmånsbestämd, var dessa bolag dock tvungna att redovisa pensionsplanen som en 
avgiftsbestämd plan istället. Dessa bolag har alltså förmånsbestämda planer och är 
därmed aktuella för vår studie men på grund utav detta kan de inte tas med. Vissa bolag 
har delar av sina förmånsbestämda planer via Alecta, dessa bolag har vi tagit med i vår 
studie då de redovisar vissa delar enligt IAS 19. Vidare har vi valt att inte ta med de 
bolag som redovisar i annan valuta än svenska kronor, detta då omräkningskurserna 
ständigt förändras och det är svårt att göra en direkt jämförelse. 
 
Sex bolag som hade förmånsbestämda planer har uteslutits ur studien, dessa bolag var 
Com Hem Holding AB, Fastighets AB Balder, Modern Times Group MTG AB, Hexpol 
Ab, Investor Aktiebolag samt Investment AB Kinnevik. Vad gäller Com Hem lyckades 
vi inte utläsa den information vi behövde i deras årsredovisning, Fastighets AB Balder 
hade en förmånsbestämd plan till sin VD men då denna ej redovisades i enlighet med 
IAS 19 togs denna ej med. Investment AB Kinnevik redovisade via resultaträkningen 
2012, vi har dock inte lyckats utläsa hur revideringen påverkade dem vilket är 
anledningen till varför de uteslöts. 

Modern Times Group, Hexpol samt Investor anger i sina årsredovisningar att 
förändringarna till följd av reviderade IAS 19 inte gav några väsentliga belopp varför 
dessa ej redovisas. Vi diskuterade kring hur vi skulle göra med dessa då de trots allt 
redovisade enligt korridorregeln, vi kom dock tillslut fram till att utesluta dem då vi inte 
vet hur pass stora belopp som kan anses vara oväsentliga.  

I listan som vi fick upp i Retriever Business kom det även med ett bolag som heter 
Enqvist Varuhus Eftr. AB.  Av vad vi kunnat utläsa ingår detta bolag inte i någon 
koncern och kan därmed inte ingå i vår studie. Baserat på detta går det att ifrågasätta om 
resterande lista är korrekt eller om vissa bolag som finns med på listan inte borde varit 
med och om vissa bolag kanske saknas. Vi mailade Retriever Business angående detta 
och har nu fått till svar att detta var en miss i deras system som de nu skulle korrigera. 
De tror att systemet har kopplat fel bolag vilket i så fall innebär att vi saknar ett bolag i 
vår studie. 
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4.4 ETISKA ASPEKTER 

Det finns fyra allmänna huvudkrav som ses som huvudregler och ska tas till hänsyn 
gällande forskningsetik, dessa är enligt Vetenskapsrådets bok (2002, s. 6), 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att syftet med studien ska förklaras för de personer den 
berör, samtyckeskravet säger att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan och konfidentialitetskravet, berörda deltagares uppgifter förvaras 
konfidentiellt i mening med att obehöriga ej ges tillträde till dessa. Till sist nämns 
nyttjandekravet, enskilda personers uppgifter ska under inga omständigheter användas 
till något annat än studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 
 
När vi samlat in den data vi behövt anser vi att vi inte gått emot några av dessa etiska 
aspekter, detta grundar sig i att insamlingen enbart utgått från årsredovisningar, 
offentliga handlingar som vem som helst kan komma åt. Detta innebär också att ingen 
aktivt behövt delta och att vi inte behövt något samtycke från en respondent och vi har 
även därmed utan problem kunnat skriva ut bolagens namn och i viss mån rangordna 
dessa. Vidare har vår studie inte heller direkt påverkat några enskilda individer och 
ställningstaganden till konfidentiell information har inte behövt göras.  

 

4.5 KRITIK AV SEKUNDÄRKÄLLOR 

Vad gäller sekundärdata som årsredovisningar så finns det både för- och nackdelar med 
dessa (Bryman, 2011, s. 301). Något som varit fördelaktigt för oss som författare är att 
alla årsredovisningar varit tillgängliga online via en och samma databas. Bryman (2011, 
s. 301) menar även att sekundärkällor är av godare kvalitet än om en student inhämtat 
denna information på egenhand, detta på grund av att det ofta är organisationer eller 
personer med etablerade metoder och tillvägagångssätt som genomför dessa analyser. 
Vidare sker urvalen ofta nationellt vilket kräver en högre ekonomisk påtaglighet, något 
som en student ofta inte har (Bryman, 2011, s. 301). Ytterligare fördelar med 
sekundärdata är att mer tid lämnas till att analysera datan istället för att samla in den 
samt att nya tolkningar kan göras genom en ny analys av existerande data (Bryman, 
2011, s. 303).  

Nackdelar med att använda sig av sekundärdata är enligt Bryman (2011, s. 304) 
exempelvis att forskaren inte är helt bekant med materialet och tolkar möjligen inte 
datan rätt. Det kan även i vissa fall saknas många nyckelvariabler som kan behövas för 
att exempelvis se relationen mellan två olika variabler. Vidare så har forskaren heller 
inte någon kontroll över kvalitén på den data som ska tolkas (Bryman, 2011, s. 304). 

Då vi inte genomfört några intervjuer utan har tagit all vår information direkt ur 
bolagens årsredovisningar är vi väl medvetna om att den data vi samlat in baseras på 
information som bolagen själva publicerat. De kan därmed påverka hur informationen 
ska presenteras och på så sätt undanhålla information som skulle kunna påverka ägare 
och investerare negativt. Något som talar för att informationen i dessa rapporter ska 
kunna anses pålitlig är att bolagen enligt lag måste följa de restriktioner och regler som 
finns gällande upprättning av årsredovisningar. Dock finns det inga garantier för att 
dessa följs till hundra procent och vi som extern part har därmed svårt att helt ta 
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ställning till om det kan ha förekommit några oegentligheter inom bolagen bara genom 
att studera deras årsredovisningar.  

Den information som krävdes för vår studie är dock svår för oss att komma över på 
annat sätt än genom bolagens finansiella rapporter. Även om resultaten presenteras på 
ungefär samma sätt i alla bolags årsredovisningar finns dock skillnader som ibland kan 
vara förvirrande. Det är ibland svårt att utläsa vad som egentligen ligger bakom 
siffrorna som publiceras i dessa rapporter vilket kan medföra en viss risk att vi tolkat 
information olika i de olika rapporterna vilket i så fall påverkar jämförelsen av olika 
bolag.  
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5. REVIDERINGENS PÅVERKAN PÅ EGET KAPITAL OCH 
FINANSIELLA NYCKELTAL 
Detta kapitel ämnar ge läsaren en redogörelse för de resultat som studien mynnat ut i. 
Kapitlet inleds med en presentation av hur de studerade bolagen redovisade sina 
förmånsbestämda pensionsplaner innan revideringen av IAS 19. Resultaten kommer 
därefter att presenteras utifrån eget kapital, pensionsskulden i förhållande till eget 
kapital, soliditet och räntabilitet på eget kapital.  
 
Samtliga siffror är angivna i MSEK om inte annat anges. De siffror som ligger till 
grund för resultatet presenteras i appendix 2. I diagrammen har procentsatserna 
avrundats till närmsta heltal för att underlätta presentationen. 
 
 

 

I figur 2 presenteras fördelningen mellan de olika metoderna. Av de bolag som ingår i 
vår studie var det 62 % (26 bolag) som tillämpade korridorregeln, 36 % (15 bolag) som 
redan använde sig av redovisning i övrigt totalresultat och 2 % (1 bolag) tillämpade 
redovisning via resultaträkningen. 64 % av bolagen var därmed tvungen att byta 
redovisningsmetod från och med 1 januari 2013 och det är alltså dessa bolag som vi valt 
att studera vidare. 

 

	  

Figur	  2.	  Fördelning	  av	  redovisningsmetod	  2012.	  
 

5.1 EGET KAPITAL 

I tabell 2 presenteras de bolag som redovisade enligt korridorregeln år 2012. Bolagens 
eget kapital år 2012 samt det egna kapitalet år 2012 omräknat med hänsyn till 
förändringen av IAS 19 presenteras tillsammans med den procentuella förändringen av 
det egna kapitalet. Bolagen presenteras i storleksordning utifrån förändringen där 
bolaget med störst procentuella förändring introduceras först. 

I tabellen framgår att samtliga bolag hade en minskning av det egna kapitalet, 
tillsammans minskade bolagens egna kapital med 37 637 MSEK, vilket i genomsnitt ger 
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en minskning på ca 1 439 MSEK per bolag och en standardavvikelse på ca 2 225 
MSEK.  

Tabell	  2.	  	  Förändring	  av	  eget	  kapital,	  korridorregeln.	  

Bolagsnamn:	   EK:	  2012	   Omräknat	  EK	  
från	  2012	  

Förändring	  
i	  EK	  

Procentuell	  
förändring	  av	  EK	  

Aktiebolaget	  
Electrolux	  

19824	   15726	   -‐4098	   -‐20,67%	  

SAAB	  Aktiebolag	   14097	   11280	   -‐2817	   -‐19,98%	  
NCC	  AKTIEBOLAG	   8988	   7649	   -‐1339	   -‐14,90%	  
Aktiebolaget	  Volvo	   86914	   77051	   -‐9863	   -‐11,35%	  
Sandvik	  Aktiebolag	   36232	   32536	   -‐3696	   -‐10,20%	  

Nobia	  AB	   2880	   2662	   -‐218	   -‐7,57%	  
Alfa	  Laval	  AB	   15387	   14453	   -‐934	   -‐6,07%	  

JM	  AB	   4667	   4393	   -‐274	   -‐5,87%	  
Husqvarna	  Aktiebolag	   11585	   11008	   -‐577	   -‐4,98%	  
TeliaSonera	  Aktiebolag	   113396	   109106	   -‐4290	   -‐3,78%	  

Swedbank	  AB	   106224	   103186	   -‐3038	   -‐2,86%	  
Svenska	  

Handelsbanken	  AB	  
106897	   103850	   -‐3047	   -‐2,85%	  

ASSA	  ABLOY	  AB	   26725	   26001	   -‐724	   -‐2,71%	  
Boliden	  AB	   22949	   22354	   -‐595	   -‐2,59%	  

Meda	  Aktiebolag	   15113	   14723	   -‐390	   -‐2,58%	  
Atlas	  Copco	  Aktiebolag	   35078	   34185	   -‐893	   -‐2,55%	  

AAK	  AB	   3923	   3836	   -‐87	   -‐2,22%	  
Axfood	  Aktiebolag	   3502	   3426	   -‐76	   -‐2,17%	  
NIBE	  Industrier	  AB	   4926	   4858	   -‐68	   -‐1,38%	  
Intrum	  Justitia	  AB	   3021	   2986	   -‐35	   -‐1,16%	  
Trelleborg	  AB	   14169	   14012	   -‐157	   -‐1,11%	  
BillerudKorsnäs	  
Aktiebolag	  (publ)	  

9492	   9435	   -‐57	   -‐0,60%	  

Ratos	  AB	   13207	   13141	   -‐66	   -‐0,50%	  
Fabege	  AB	   11404	   11382	   -‐22	   -‐0,19%	  
Aktiebolaget	  
Industrivärden	  

48437	   48378	   -‐59	   -‐0,12%	  

Peab	  AB	   7985	   7979	   -‐6	   -‐0,08%	  
	  

Den genomsnittliga procentuella minskningen var 5,04 % och en standardavvikelse på 
5,82 %. Den höga standardavvikelsen i förhållande till medelvärdet tyder på en sned 
fördelning i våra observationer vilket även framgår i figur 3, där blir det tydligt att 
majoriteten av bolagen hade en minskning mellan 0 och 5 %. 

I tabell 3 presenteras det bolag som redovisade förmånsbestämda pensionsplaner via 
resultaträkningen 2012. I detta fall var det egna kapitalet opåverkat efter revideringen av 
IAS 19. 
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Tabell	  3.	  Förändring	  av	  eget	  kapital,	  via	  resultaträkning.	  

Bolagsnamn:	   EK:	  2012	   Omräknat	  EK	  från	  
2012	  

Förändring	  av	  
EK	  

	   Procentuell	  
förändring	  av	  
EK	  

H&M	  Hennes	  &	  
Mauritz	  AB	  

43835	   43835	   0	   	   0,00%	  

	  

Den genomsnittliga förändringen för de bolag som påverkades av revideringen är 4,85 
%, alltså något lägre än denna siffra för de bolag som enbart redovisade enligt 
korridorregeln, detta på grund av att H&M:s eget kapital inte påverkades. I genomsnitt 
minskade det egna kapitalet totalt med ca 1 386 MSEK. 

 

	  

Figur	  3.	  Procentuell	  förändring	  av	  eget	  kapital.	  
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5.2 FÖRHÅLLANDET MELLAN PENSIONSSKULDEN OCH EGET KAPITAL 

Vad gäller pensionsskuldens förhållande till eget kapital så kommer detta att redovisas i 
tabell 4, i storleksordning där bolaget med störst pensionsskuld i förhållande till eget 
kapital står först. 

Genomsnittet för bolagens nuvärden av de ofonderade och fonderade 
förmånspensionerna är ca 7730 MSEK med en standardavvikelse på ca 11122 MSEK. 
Vidare är det genomsnittliga förhållandet mellan EK och nuvärdena 26,8 % med en 
standardavvikelse på 28,97 %. 

Tabell	  4.	  Förhållandet	  mellan	  pensionsskuld	  och	  eget	  kapital.	  

Bolagsnamn:	   EK	  2012	   	  Nuvärde	  av	  fonderade	  och	  
ofonderade	  förmånspensioner	  

Nuvärdet	  i	  
förhållande	  till	  

EK	  
Aktiebolaget	  Electrolux	   19824	   24882	   125,51%	  

Nobia	  AB	   2885	   2495	   86,48%	  

NCC	  Aktiebolag	   8988	   5097	   56,71%	  

Sandvik	  Aktiebolag	   36232	   19367	   53,45%	  

SAAB	  Aktiebolag	   14097	   7164	   50,82%	  

Aktiebolaget	  Volvo	   86914	   43453	   50,00%	  

Husqvarna	  Aktiebolag	   11585	   3369	   29,08%	  

Alfa	  Laval	  AB	   15387	   4425	   28,76%	  

TeliaSonera	  Aktiebolag	   113396	   25705	   22,67%	  

Atlas	  Copco	  Aktiebolag	   35078	   7702	   21,96%	  

Swedbank	  AB	   106224	   21483	   20,22%	  

JM	  AB	   4667	   931	   19,95%	  

Svenska	  
Handelsbanken	  AB	  

106897	   20712	   19,38%	  

ASSA	  ABLOY	  AB	   26725	   5020	   18,78%	  

NIBE	  Industrier	  AB	   4926	   837	   16,99%	  

AAK	  AB	   3923	   560	   14,27%	  

Axfood	  Aktiebolag	   3502	   440	   12,56%	  

Boliden	  AB	   22949	   2601	   11,33%	  

Meda	  Aktiebolag	   15113	   1461	   9,67%	  

Intrum	  Justitia	  AB	   3021	   269	   8,90%	  

BillerudKorsnäs	  
Aktiebolag(publ)	  

9492	   832	   8,77%	  

Ratos	  AB	   13207	   617	   4,67%	  

Trelleborg	  AB	   14169	   450	   3,18%	  
H&M	  Hennes	  &	  Mauritz	  

AB	  
43835	   989	   2,26%	  

Peab	  AB	   7985	   23	   0,29%	  
Aktiebolaget	  
Industrivärden	  

48437	   89	   	   	  0,18%	  
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Sex bolag uppvisade ett förhållande där pensionsskulden motsvarade 50 % eller mer av 
det egna kapitalet. Fabeges nuvärde av ofonderade och fonderade förmånspensioner 
gick inte att utläsa varför detta bolag inte finns med i tabellen. 

5.3 SOLIDITET 

I tabellen nedan, tabell 5, presenteras soliditeten för de bolag som redovisade enligt 
korridorregeln år 2012. Soliditeten år 2012 samt soliditeten år 2012 omräknat med 
hänsyn till förändringen av IAS 19 presenteras tillsammans med förändringen i 
procentenheter. Då detta mått inte säger så mycket om den egentliga förändringen 
presenteras därför även den procentuella förändringen. Precis som i föregående kapitel 
så presenteras bolagen utifrån storleksordningen på förändringen där bolaget med störst 
förändring introduceras först. 

Tabell	  5.	  Förändringen	  av	  soliditet,	  korridorregeln.	  

Bolagsnamn	   Korridormetoden	   Övrigt	  
totalresultat	  

Förändring	  i	  
procentenheter	  

Procentuell	  
förändring	  

Aktiebolaget	  Electrolux	   26,03%	   20,91%	   -‐5,12	   -‐19,67%	  
SAAB	  Aktiebolag	   47,50%	   39,98%	   -‐8,52	   -‐17,94%	  
NCC	  AKTIEBOLAG	   23,07%	   20,28%	   -‐2,79	   -‐12,09%	  
Aktiebolaget	  Volvo	   25,66%	   22,72%	   -‐2,94	   -‐11,46%	  
Sandvik	  Aktiebolag	   34,82%	   31,27%	   -‐3,55	   -‐10,20%	  

Nobia	  AB	   39,94%	   36,58%	   -‐3,36	   -‐8,41%	  
JM	  AB	   40,39%	   38,01%	   -‐2,37	   -‐5,89%	  

Alfa	  Laval	  AB	   43,86%	   41,31%	   -‐2,56	   -‐5,81%	  
Husqvarna	  Aktiebolag	   41,34%	   39,45%	   -‐1,89	   -‐4,57%	  
TeliaSonera	  Aktiebolag	   44,58%	   43,12%	   -‐1,47	   -‐3,28%	  

ASSA	  ABLOY	  AB	   44,65%	   43,19%	   -‐1,46	   -‐3,27%	  
Meda	  Aktiebolag	   41,34%	   40,04%	   -‐1,30	   -‐3,14%	  
Swedbank	  AB	   5,75%	   5,59%	   -‐0,16	   -‐2,78%	  

Svenska	  Handelsbanken	  
AB	  

4,48%	   4,36%	   -‐0,12	   -‐2,68%	  

Boliden	  AB	   57,32%	   55,77%	   -‐1,55	   -‐2,70%	  
Axfood	  Aktiebolag	   39,80%	   38,84%	   -‐0,96	   -‐2,41%	  

AAK	  AB	   40,19%	   39,30%	   -‐0,89	   -‐2,21%	  
Atlas	  Copco	  Aktiebolag	   43,23%	   42,31%	   -‐0,92	   -‐2,13%	  
NIBE	  Industrier	  AB	   42,57%	   41,92%	   -‐0,65	   -‐1,53%	  

Trelleborg	  AB	   52,19%	   51,47%	   -‐0,72	   -‐1,38%	  
Intrum	  Justitia	  AB	   35,65%	   35,23%	   -‐0,41	   -‐1,18%	  
BillerudKorsnäs	  
Aktiebolag	  (publ)	  

38,39%	   38,16%	   -‐0,23	   -‐0,60%	  

Ratos	  AB	   39,34%	   39,13%	   -‐0,22	   -‐0,53%	  
Fabege	   33,83%	   33,77%	   -‐0,06	   -‐0,18	  %	  

Aktiebolaget	  
Industrivärden	  

70,61%	   70,52%	   -‐0,09	   -‐0,13%	  
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Peab	  AB	   24,90%	   24,88%	   -‐0,02	   -‐0,08%	  
Till följd av revideringen minskade soliditeten för samtliga bolag som tidigare 
redovisade enligt korridorregeln. Den genomsnittliga procentuella minskningen var 4,86 
%, åtta bolag hade en minskning som var större än genomsnittet medan 18 bolag hade 
en minskning lägre än genomsnittet. Standardavvikelsen för detta låg på 5,34 %. 	  

I tabell 6 presenteras hur revideringen av IAS 19 påverkade soliditeten för det bolag 
som redovisade de förmånsbestämda planerna via resultaträkningen, precis som för det 
egna kapitalet är detta oförändrat. 

	  

Tabell	  6.	  Förändring	  av	  soliditet,	  via	  resultaträkningen.	  

Bolagsnamn	   Resultaträkning	   Övrigt	  
totalresultat	  

Förändring	  i	  
procentenheter	  

Procentuell	  
förändring	  

H&M	  Hennes	  &	  Mauritz	  
AB	  

72,85%	   72,85%	   0	   0	  

 

För samtliga bolag i studien var den genomsnittliga förändringen 4, 68 % och 
standardavvikelsen 5,32 %. Fördelningen av observationerna presenteras i figur 4. 

	  

	  

Figur	  4.	  Procentuell	  förändring	  av	  soliditet.	  
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5.4 RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL 

Vad gäller räntabiliteten på det egna kapitalet för de bolag som redovisade enligt 
korridorregeln så ökade detta för alla bolag utom ett. I tabell 7 presenteras siffrorna för 
dessa bolag och precis som i tidigare kapitel så är de ordnade utifrån storleken på den 
procentuella förändringen. 

Det bolag som hade en minskning av räntabiliteten var det enda bolaget som hade en 
negativ räntabilitet innan revideringen trädde i kraft. 

Tabell	  7.	  Förändring	  av	  räntabilitet	  på	  eget	  kapital,	  korridorregeln.	  

Bolagsnamn	   Korridormetoden	   Övrigt	  
totalresultat	  

Förändring	  i	  
procentenheter	  

Procentuell	  
förändring	  

SAAB	  Aktiebolag	   14,03%	   18,28%	   4,25	   30,27%	  
Boliden	  AB	   14,89%	   18,59%	   3,7	   24,87%	  

NCC	  AKTIEBOLAG	   26,18%	   30,85%	   4,67	   17,83%	  
Aktiebolaget	  Volvo	   17,79%	   20,14%	   2,34	   13,17%	  

Aktiebolaget	  
Electrolux	  

17,19%	   18,90%	   1,71	   9,97%	  

Sandvik	  Aktiebolag	   32,85%	   36,10%	   3,26	   9,91%	  
Swedbank	  AB	   18,10%	   19,49%	   1,39	   7,68%	  
Nobia	  AB	   -‐11,46%	   -‐12,23%	   -‐0,77	   -‐	  6,75%	  

Alfa	  Laval	  AB	   29,51%	   31,42%	   1,19	   6,47%	  
JM	  AB	   28,45%	   30,03%	   1,58	   5,55%	  

Husqvarna	  
Aktiebolag	  

9,75%	   10,24%	   0	   5,03%	  

ASSA	  ABLOY	  AB	   26,68%	   27,69%	   1,01	   3,79%	  
Axfood	  Aktiebolag	   34,25%	   35,38%	   1,14	   3,31%	  

TeliaSonera	  
Aktiebolag	  

20,72%	   21,37%	   0,65	   3,14%	  

Atlas	  Copco	  
Aktiebolag	  

58,01%	   59,49%	   1,48	   2,55%	  

AAK	  AB	   23,13%	   23,48%	   0,34	   1,49%	  
Meda	  Aktiebolag	   8,26%	   8,38%	   0,12	   1,45%	  
Intrum	  Justitia	  AB	   24,99%	   25,29%	   0,3	   1,21%	  
Trelleborg	  AB	   16,68%	   16,88%	   0,2	   1,20%	  
BillerudKorsnäs	  
Aktiebolag	  (publ)	  

5,60%	   5,64%	   0,04	   0,74%	  

NIBE	  Industrier	  AB	   21,42%	   21,54%	   0,13	   0,59%	  
Ratos	  AB	   5,51%	   5,53%	   0,02	   0,40%	  
Peab	  AB	   10,21%	   10,24%	   0,04	   0,37%	  
Svenska	  

Handelsbanken	  AB	  
16,43%	   16,47%	   0,04	   0,27%	  

Fabege	  AB	  	   17,45%	   17,48%	   0,03	   0,17%	  
Aktiebolaget	  
Industrivärden	  

25,14%	   25,16%	   0,02	   0,09%	  
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För det bolag som redovisade förmånspensionen via resultaträkningen innan 
revideringen påverkades räntabiliteten på det egna kapitalet negativt, detta på grund av 
att rörelseresultatet minskade med 78 MSEK till följd av revideringen. I tabell 7 
presenteras bolaget räntabilitet på eget kapital före och efter revideringen tillsammans 
med den procentuella förändringen. 

Tabell	  8.	  Förändring	  av	  räntabilitet	  på	  eget	  kapital,	  via	  resultaträkningen.	  

Bolagsnamn	   Resultaträkning	   Övrigt	  
totalresultat	  

Förändring	  i	  
procentenheter	  

Procentuell	  
förändring	  

H&M	  Hennes	  &	  
Mauritz	  AB	  

50,68%	   50,51%	   -‐0,17	   -‐0,34%	  

	  

Den totala genomsnittliga procentuella förändringen var 5,86 %, 9 bolag hade en större 
förändring än genomsnittet och 18 bolag hade en mindre procentuell ökning än 
genomsnittet. I detta fall var standardavvikelsen 7,72 %. Detta visar på en sned 
fördelning i våra observationer och för att tydliggöra detta har vi valt att presentera våra 
observationer i ett histogram, se figur 5. 

 

	  

Figur	  5.	  Procentuell	  förändring	  av	  räntabilitet	  på	  eget	  kapital.	  
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6. ANALYS 

I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras och analyseras utifrån studiens 
teoretiska referensram, inledningsvis kommer analysen vara uppdelad utifrån eget 
kapital och finansiella nyckeltal för att sedan avslutningsvis knytas samman. 
 
	  

6.1 EGET KAPITAL 

Redovisningsanalysens syfte är att bedöma kvaliteten på de finansiella rapporterna, 
detta bland annat genom att analysera de poster som bolag kan vara flexibla i hur de 
väljer att redovisa (Nilsson et al., 2002, s. 22). Ett exempel på en sådan post är enligt 
Thomasson (2011, s. 258-259) avsättningar för pensioner där han menar att det kan 
finnas stora skillnader mellan det redovisade och det verkliga värdet. Samtidigt menar 
Picconi (2006, s. 926) att informationen som gavs i noterna kunde vara svår att tolka för 
investerare. Innan revideringen av IAS 19 krävdes dock att information i noterna 
användes för att försöka bedöma storleken på bolagens faktiska pensionsåtaganden, 
något som försvårade en rättvisande analys. 

En viktig tanke med revideringen var att öka jämförbarheten i redovisningen. För att 
kunna jämföra exempelvis bolag med varandra kan olika poster i redovisningarna ställas 
i förhållande till varandra för att ge en mer rättvisande jämförelse (Carlson, 2014, s. 44). 
Men för att detta ska vara möjligt är det därför av stor vikt att redovisningsanalysen kan 
genomföras på ett bra sätt, finns stora skillnader i bolagens poster blir även nyckeltalen 
missvisande vilket kan få till följd att felaktiga värderingar görs. 

Vår studie visar på en minskning av det egna kapitalet med i genomsnitt 1 386 MSEK 
per bolag för de som till följd av revideringen var tvungna att byta redovisningsmetod. 
Detta indikerar på att det, precis som Thomasson menar, tidigare fanns stora skillnader 
mellan det redovisade och det verkliga värdet på bolagens pensionsåtaganden. Hur det 
egna kapitalet minskade skiljer sig dock avsevärt mellan de olika bolagen i vår studie. 
För en majoritet av bolagen minskade det egna kapitalet med mellan 0 och 5 % medan 
det för fem bolag minskade med över 10 %, gemensamt för dessa fem är att de alla har 
en pensionsskuld som i förhållande till eget kapital är 50 % eller mer. 

 

6.2 FINANSIELLA NYCKELTAL 

För exempelvis investerare som har för avsikt att ha mer långsiktiga förbindelser med 
bolag kan det därför vara av intresse att veta hur exempelvis en lågkonjunktur skulle 
klaras av. Soliditeten som är ett vanligt mått på just detta påverkades även det till följd 
av att det egna kapitalet minskade. I vår studie minskade detta med i genomsnitt 4,86 %, 
även i detta fall var spridningen stor, fördelningen är ungefär densamma som för eget 
kapital.  

Enligt Nilsson et al. (2002, s. 153) är ett vanligt riktmärke att soliditeten ska ligga 
mellan 30 och 40 %, trots att soliditeten minskade för samtliga bolag som tidigare 
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redovisade enligt korridorregeln visar studien att de 20 bolag som innan revideringen 
hade en soliditet på över 30 % även hade detta efter revideringen.  

Ett annat nyckeltal som Carlson (2014, s. 97-98) menar är intressant för investerare och 
aktieägare är räntabiliteten på eget kapital, detta då många ägare enbart tillför bolaget 
kapital vilket gör det intressant att veta hur bra bolaget lyckats öka det satsade kapitalet.  

I vår studie var det två bolag som visade en minskning av räntabilitet på eget kapital 
medan resterande bolag uppvisade en ökning. Anledningen till att räntabiliteten i de 
flesta fall ökade till följd av revideringen beror på att summan av det genomsnittliga 
egna kapitalet minskade mer än vad resultatet efter finansiella poster gjorde. 
Förändringen i resultat efter finansiella poster skiljer sig åt mellan bolagen som 
redovisade enligt korridorregeln, men kan förklaras med hjälp utav informationen i IAS 
19 (FAR Akademi, 2012, p. 92-93). Korridorregeln tillät bolagen att endast ta upp den 
del av de aktuariella vinsterna och förlusterna som översteg korridorvärdet, detta 
innebär för de bolag där resultat efter finansiella poster var oförändrat att dessa inte haft 
några aktuariella vinster eller förluster utanför korridorvärdet. I de fall där detta ökat 
efter omvärderingen betyder det att bolagen tidigare hade en aktuariell förlust som 
översteg korridorvärdet och därmed redovisades som en kostnad i resultaträkningen, vid 
omvärderingen återförs denna för att istället redovisas i övrigt totalresultat. I de fall där 
resultatet efter finansiella poster istället minskat innebär detta att bolagen hade en 
aktuariell vinst utanför korridorvärdet som innan revideringen redovisades som en 
intäkt i resultaträkningen. 

För Nobia AB och H&M, som var de två bolag som fick en minskad räntabilitet på eget 
kapital efter revideringen var det olika faktorer som var bidragande. Nobia AB var det 
enda bolag i vår studie som presenterade ett negativt resultat efter finansiella poster, 
detta innebar att bolaget innan revidering hade en negativ räntabilitet. Minskningen av 
det egna kapitalet medförde sedan att denna räntabilitet minskade ytterligare då 
resultatet inte ökade lika mycket. För H&M däremot, som tidigare redovisade via 
resultaträkningen, berodde minskningen på två saker, dels att det egna kapitalet var 
oförändrat efter revideringen och dels att de år 2012 redovisade en aktuariell vinst. Vid 
en justering till den nya IAS 19 där aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt 
totalresultat, innebar detta i H&M:s fall att rörelseresultatet minskades med vinsten 
samtidigt som övrigt totalresultat ökades. Hade de däremot haft en aktuariell förlust år 
2012 hade räntabiliteten på eget kapital ökat för dem. 

Vad som varit utmärkande i undersökningen av hur nyckeltalen påverkats är att några få 
bolag haft en procentuell förändring som varit betydligt högre än för majoriteten. De 
fem bolag som varit i topp både vad gäller soliditet och räntabilitet på eget kapital är 
Electrolux, SAAB, NCC, Volvo och Sandvik. Gemensamt för dessa är att de har en stor 
pensionsskuld i förhållande till eget kapital, dessa bolag var även de fem bolag vars eget 
kapital minskade mest procentuellt sett. Några bolag vars nyckeltal påverkats desto 
mindre till följd av revideringen är Peab, Industrivärden, Ratos och Billerud, 
gemensamt för dessa är inte så förvånande en liten pensionsskuld i förhållande till 
storleken på eget kapital, dessa bolag var även bland de med lägst förändring av eget 
kapital.  
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6.3 EGET KAPITAL OCH FINANSIELLA NYCKELTAL 

I sin studie som publicerades 2008 kom Fasshauer et al. (2008, s. 121) fram till att det 
egna kapitalet i genomsnitt skulle minska med ca 4 %, detta överensstämmer relativt bra 
med vår siffra på knappt 5 %. Detta tyder dock på att det, även om det var komplicerat, 
var möjligt att tolka noterna och göra en korrekt bedömning av pensionsskulden utifrån 
denna information. Då soliditeten är ett mått på det egna kapitalet i förhållande till totalt 
kapital innebär det att även detta nyckeltal bör ha gått att bedöma med informationen i 
noterna. Baserat på detta tror vi att en person med stor kunskap inom redovisning haft 
möjlighet att bedöma bolagens finansiella ställning, samtidigt var 
pensionsredovisningen ett väldigt kritiserat område vilket till stor del var anledningen 
till varför IAS 19 reviderades för att redovisningen på så sätt skulle bli mer transparent 
och jämförbar.  

Adams (1994, s. 8) menar att i fall där företagsledning ges möjlighet att undanhålla 
information kan detta leda till att ägarna drabbas negativt. Enligt Artsberg (2005, s. 84) 
är anledningen till att det finns olika sätt att redovisa en och samma händelse på att 
olika aktörer har gynnats av olika redovisningsregler, vidare menar han att olika 
intressentgrupper ständigt arbetar för att få igenom redovisningsregler som gynnar dem. 
IASB:s fokus verkar som tidigare nämnts främst vara investerares, varför det går att 
diskutera om tidigare redovisningsmetoder därmed gynnade andra aktörer än 
investerarna bättre.  

Att soliditeten minskade till följd av revideringen kan ses som en förbättring för 
investerare, med tidigare redovisningsmetoder fanns möjlighet för bolagen att redovisa 
en högre soliditet än vad som egentligen förelåg vilket kan ses som missvisande för de 
som ska ta beslut baserat på detta. Att räntabiliteten på eget kapital ökade till följd av 
revideringen tyder på att bolagen innan revideringen uppvisade en lägre lönsamhet än 
vad som egentligen var, detta borde snarare kunna ses som en nackdel även för bolagen 
då en högre lönsamhet torde vara mer gynnsam att presentera än en lägre. Även 
investerare kan påverkas negativt om de väljer att avstå en investering för att de tror att 
ett bolag är mindre lönsamt än vad det egentligen är.  

  



34	  
	  

7. SLUTSATSER  

Detta kapitel ämnar att utifrån analysen besvara studiens problemformulering och 
syfte. Kapitlet avslutas med en diskussion kring samhällsaspekter. 
 
 
 

7.1 SLUTSATSER 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om revideringen lett till ökad jämförbarhet och 
transparens i bolagens redovisning och om det innan revideringen kan ha funnits 
incitament för bolagen att välja någon av de numera borttagna redovisningsmetoderna, 
för att på så sätt förbättra sin finansiella ställning. För att uppfylla detta syfte hade vi för 
avsikt att svara på följande frågor: 

- Hur påverkades det egna kapitalet för svenska bolag? 
- Hur har svenska bolags finansiella nyckeltal påverkats av förändringen? 

 

Hur påverkades bolagens eget kapital? 

I genomsnitt påverkades bolagens eget kapital med en minskning på 4,85 % eller 1 386 
MSEK. Standardavvikelsen var hög vilket berodde på att en majoritet av bolagen hade 
en väldigt låg minskning medan några få bolag drog upp genomsnittet på grund av att 
de hade stora minskningar. För sex bolag minskade det egna kapitalet mellan 7,57 och 
20,67 %. Dessa bolag visade sig var de som hade störst pensionsskulder i förhållande 
till det egna kapitalet. Bolaget som tidigare redovisade sin förmånsbestämda 
pensionsplan via resultaträkningen uppvisade ingen påverkan på det egna kapitalet. 

 

Hur påverkades bolagens soliditet? 

I genomsnitt påverkades bolagens soliditet med en minskning på 4,68 %, även i detta 
fall var standardavvikelsen hög vilket tyder på en stor spridning mellan 
observationernas värde och medelvärdet. Även i detta fall beror det framförallt på att 
några få bolag uppvisade väldigt stora minskningar medan majoriteten av bolagen i 
studien uppvisade små. De sex bolag som påverkades mest uppvisade minskningar 
mellan 7,57 och 19,67 %. Det bolag som redovisade förmånspension via 
resultaträkningen år 2012 påvisade ingen påverkan på soliditeten. 

 

Hur påverkades bolagens räntabilitet? 

I genomsnitt påverkades bolagens räntabilitet på eget kapital med en förändring på 5,86 
%. För två bolag innebar revideringen en minskning av räntabiliteten på 0,34 samt 6,75 
%. Det ena av dessa bolag redovisade tidigare via resultaträkningen, år 2012 redovisade 
dessa en aktuariell vinst vilket medförde att rörelseresultatet minskade när resultatet 
omräknades utifrån den nya standarden. Det andra bolaget som drabbades av en 
minskning uppvisade en negativ räntabilitet på det egna kapitalet 2012. De bolag som 
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hade störst procentuell förändring var i detta fall samma som tidigare med ett undantag, 
ett bolag som hittills uppvisat relativt små förändringar visar upp den näst största 
förändringen i detta fall. De sex största procentuella förändringarna ligger i detta fall 
mellan 9,91 och 30,27 %. 

 

Har revideringen lett till ökad jämförbarhet och transparens i redovisningen? 

Samtliga bolag som ingått i vår studie har uppvisat en förändring i sin redovisning till 
följd av revideringen av IAS 19, detta innebär att de tidigare redovisningsmetoderna 
tillät bolagen att redovisa samma information på olika sätt. Då pensionsredovisningen 
många gånger kritiserats vara att vara komplicerad kan detta tyda på att det tidigare kan 
ha varit svårt för en utomstående att på ett korrekt sätt jämföra olika bolag med varandra 
om de redovisat enligt olika metoder. 

Samtidigt har de flesta bolagen i vår studie uppvisat små förändringar både av eget 
kapital och de finansiella nyckeltal vi valt att undersöka vilket talar för att deras 
redovisning gällande förmånsbestämda pensionsplaner var relativt jämförbara redan 
innan. 

Några få bolag uppvisade däremot större förändringar gällande både det egna kapitalet 
och de finansiella nyckeltalen. I dessa fall anser vi att det kan ha funnits en risk att 
investerare inte kunnat utläsa en rättvisande bild av bolagens pensionsåtaganden. Den 
nya standarden kan i dessa fall ha bidragit till att bland annat investerares 
informationsbehov uppfylls på ett bättre sätt än tidigare, detta då bolagen numera inte 
ges möjlighet till att sprida ut aktuariella vinster och förluster över tid. 

För bolaget som redovisade enligt resultaträkningen har revideringen enbart påverkat 
räntabiliteten på det egna kapitalet. Vad vi har kunnat utläsa är den enda skillnaden att 
detta bolag numera ska ta upp aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat 
istället för att det ska tas upp i resultaträkning och påverka rörelseresultatet. I detta fall 
anser vi inte att revideringen har gjort någon direkt skillnad. 

Då tidigare studier som gjorts på området visat på siffror som stämmer väl överens med 
de siffror vi presenterar i vår studie går det även att ifrågasätta hur pass svårt det faktiskt 
var att justera för bolagens olika redovisningsmetoder vid behov för att bland annat 
kunna jämföra bolag med varandra. 

 

Gav tidigare redovisningsmetoder bolagen utrymme att påverka sin finansiella 
ställning på ett sätt som kan ha ansetts vara vilseledande för investerare? 

En stor del av de bolag som ingår i studien har visat en låg förändring på samtliga delar 
vi undersökt till följd av revideringen. Det kan därmed vara svårt att hävda att dessa kan 
ha haft incitament till att välja korridorregeln tidigare för att påverka sin finansiella 
ställning, i alla fall med de punkter vi undersökt som utgångspunkt. 

Några få bolag däremot har uppvisat desto större förändringar varför det går att 
diskutera huruvida dessa bolag kan ha haft incitament. Genom att använda 
korridorregeln kunde dessa bolag uppvisa en högre soliditet och ett större eget kapital 
jämfört med om de hade valt att redovisa via övrigt totalresultat. Samtidigt innebar valet 
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av denna metod även att räntabiliteten på eget kapital framstod som lägre än vad det 
egentligen var. Har bolagen haft ett behov av att hålla en viss nivå på eget kapital och 
soliditet kan de ha haft incitament till att välja korridorregeln, men detta på bekostnad 
av det egna kapitalet i sådana fall. 

Gemensamt för de bolag som i vår studie uppvisat störst påverkan till följd av 
revideringen är att dessa även haft störst pensionsskuld i förhållande till det egna 
kapitalet. De bolag med stor pensionsskuld i förhållande till eget kapital skulle därmed 
kunna vara de bolag som haft störst incitament till att tidigare redovisa enligt 
korridorregeln.  

Vi utgår ifrån att de flesta som investerar kapital gör detta med avsikt att tjäna något på 
det, detta innebär att de vill investera i bolag som går bra eller som de tror kommer gå 
bra. Det skulle därför inte vara omöjligt att bolag på grund av detta ville visa upp en bra 
finansiell ställning och stabila resultat. Genom att använda korridorregeln kunde 
bolagen, förutom att uppvisa ett större eget kapital och en mindre skuld, även de gånger 
de hade aktuariella förluster dölja en del av dessa i korridoren och på så sätt redovisa ett 
högre resultat. Användandet av korridorregeln innebar därmed att bolagen kunde 
minska volatiliteten som annars uppstår i resultatet. 

 

7.2 DISKUSSION AV SAMHÄLLSASPEKTER 

Redovisning är en fundamental del i alla bolag och det bolagen presenterar i sina 
finansiella rapporter kommunicerar hur det går för bolaget till dess intressenter. 
Investerare som ska satsa kapital i ett bolag vill ha en så rättvisande bild som möjligt av 
hur bolagets finansiella ställning är för att veta vad investeringen faktiskt innebär. En 
anställd är antagligen intresserad av att bolaget ska klara sig på sikt och den som 
levererar produkter eller tjänster till ett bolag vill garantera sig om att bolaget sedan kan 
betala. 
 
Tillåts bolag att redovisa enligt metoder som kan innebära att ett bolags finansiella 
ställning framstår som bättre än vad den i själva verket är kan det innebära en risk för att 
de som på olika sätt är involverade i bolagen. Resultaten som presenteras i denna studie 
skulle därför även kunna vara intressanta i andra redovisningssituationer där det finns 
flera olika redovisningsmetoder att välja mellan. 
 
Innan denna studie hade vi genom olika tidningsartiklar fått uppfattning om att detta 
skulle kunna vara förödande för vissa bolag och att det egna kapitalet skulle ätas upp av 
de oredovisade pensionsskulderna. Resultatet i denna studie visar på något annat och 
tillför en mer nyanserad bild till det som diskuterats i tidningar. Vidare styrker 
resultaten även vad studier som utfördes innan revideringen förutspådde skulle ske med 
det egna kapitalet. 
 
Då denna studie enbart baserats på data insamlad från årsredovisningar hade det dock 
varit intressant att få in investerare och analytikers syn på denna revidering och vad de 
har för åsikter angående vilka följder den fick. 
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8. STUDIENS BEGRÄNSNINGAR 

I detta kapitel kommer studiens begränsningar att diskuteras utifrån 
sanningskriterierna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

	  

Vi anser att vår studie inte kommer kunna genomföras igen på andra år då vi valt 
specifika övergångsår i och med en förändring av redovisningsmetoder. Däremot finns 
goda möjligheter att reproducera just vår studie då vi enbart tagit siffror från 
årsredovisningar, men detta enbart för att kontrollera att vi använt oss av rätt data. 
Vidare gällande negativa aspekter för vår reliabilitet så har vi inte genomfört några 
intervjuer eller gjort några direkta subjektiva värderingar utan enbart inriktat oss på 
analys av årsredovisningar. Till följd av detta finns det en risk att vår tolkning av 
årsredovisningarna inte stämmer överens med vad de egentligen säger.	  

För att styrka ytvaliditeten har den insamlade datan haft anknytning till 
frågeställningarna, i vår studie har vi dock inte tillfrågat någon områdeskunnig, vilket 
skulle kunna ses som en svaghet. 

Trots att vi utförde en totalundersökning som ger goda förutsättningar för en hög 
generaliserbarhet så har vi valt att inte generalisera våra resultat, detta på grund av det 
relativ stora bortfallet. Hade bortfallet varit mindre anser vi trots det att det hade varit 
svårt att generalisera studiens resultat på en annan börslista, till exempel Mid Cap, detta 
då det finns så pass stora skillnader mellan bolag på olika marknader. Vidare kan det 
även vara svårt att generalisera dessa resultat till motsvarande företag i andra länder, 
detta då dessa länder kan ha en annan struktur på sina pensionssystem. 
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APPENDIX 1 – LISTA ÖVER BOLAG FRÅN RETRIEVER BUSINESS 

Bolagsnamn: 
AAK AB 
ABB Norden Holding AB 
Aktiebolaget Electrolux 
Aktiebolaget Industrivärden 
Aktiebolaget SKF 
Aktiebolaget Volvo 
Alfa Laval AB 
ASSA ABLOY AB 
AstraZeneca AB 
Atlas Copco Aktiebolag 
Atrium Ljungberg AB  
Autoliv Holding AB  
Axfood Aktiebolag 
Axis Aktiebolag 
Betsson AB  
BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) 
Boliden AB 
Castellum Aktiebolag  
Com Hem Holding AB  
Elekta AB (publ)  
Enqvist Varuhus Eftr. Aktiebolag  
Fabege AB 
Fastighets AB Balder 
Getinge AB 
H&M Hennes & Mauritz AB 
Hexagon Aktiebolag  
HEXPOL AB 
Holmen Aktiebolag  
Hufvudstaden AB 
Husqvarna Aktiebolag 
ICA Gruppen Aktiebolag 
Indutrade Aktiebolag 
Intrum Justitia AB 
Investment AB Kinnevik 
Investmentaktiebolaget Latour 
Investor Aktiebolag 
JM AB 
L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) 
Lifco AB (publ) 
Loomis AB 
Lundin Mining AB  
Lundin Petroleum AB 
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Meda Aktiebolag 
Melker Schörling AB 
Modern Times Group MTG AB  
NCC AKTIEBOLAG 
NIBE Industrier AB 
Nobia AB 
Nordea Bank AB 
Oriflame Cosmetics AB 
Peab AB 
Ratos AB 
SAAB Aktiebolag 
Sandvik Aktiebolag 
Securitas AB 
Skandinaviska Enskilda Banken AB 
Skanska AB 
SSAB AB 
Stora Enso AB 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 
Svenska Handelsbanken AB 
Swedbank AB 
Swedish Match AB 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson 
Tele2 AB 
TeliaSonera Aktiebolag 
Tieto Sweden Professional Services Aktiebolag 
Trelleborg AB 
Wallenstam AB 
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APPENDIX 2 – INSAMLAD DATA FRÅN ÅRSREDOVISNINGAR 

Bolagsnamn	   Utgående	  
EK	  2012	  

Ingående	  
EK	  2012	  

Omräknat	  
utgående	  
EK	  

Omräknat	  
ingående	  
EK	  

Resultat	  efter	  
finansiella	  
poster	  2012	  

Omräknat	  
resultat	  efter	  
finansiella	  
poster	  

AAK	  AB	   3923	   3565	   3836	   3542	   866	   866	  
Aktiebolaget	  
Electrolux	  

19824	   20	  644	   15726	   17	  646	   3	  478	   3	  154	  

Aktiebolaget	  
Industrivärden	  

48437	   39140	   48378	   39120	   11008	   11008	  

Aktiebolaget	  
Volvo	  

86914	   85681	   77051	   76855	   15355	   15495	  

Alfa	  Laval	  AB	   15387	   15	  144	   14453	   14	  376	   4	  505	   4	  529	  
ASSA	   ABLOY	  
AB	  

26725	   23	  735	   26001	   22	  998	   6	  731	   6	  784	  

Atlas	   Copco	  
Aktiebolag	  

35078	   28	  839	   34185	   28	  222	   18	  538	   18	  562	  

Axfood	  
Aktiebolag	  

3502	   3	  237	   3426	   3	  142	   1	  154	   1	  162	  

BillerudKorsnäs	  
Aktiebolag	  
(publ)	  

9492	   4872	   9435	   4823	   402	   402	  

Boliden	  AB	   22949	   21	  032	   22354	   20	  592	   3	  274	   3	  992	  
Fabege	  AB	   11404	   11890	   11382	   11874	   2	  032	   2	  032	  
H&M	   Hennes	  
&	  Mauritz	  AB	  

43835	   44104	   43835	   44104	   22285	   22207	  

Husqvarna	  
Aktiebolag	  

11585	   12388	   11008	   11944	   1169	   1175	  

Intrum	   Justitia	  
AB	  

3021	   2813	   2986	   2778	   729	   729	  

JM	  AB	   4667	   4598	   4393	   4385	   1318	   1318	  
Meda	  
Aktiebolag	  

15113	   14	  971	   14723	   14	  764	   1	  243	   1	  236	  

NCC	  
AKTIEBOLAG	  

8988	   8	  297	   7649	   7	  111	   2263	   2	  277	  

NIBE	   Industrier	  
AB	  

4926	   4487	   4858	   4472	   1	  008	   1005	  

Nobia	  AB	   2880	   3	  525	   2662	   3	  387	   -‐367	   -‐370	  
Peab	  AB	   7985	   7947	   7979	   7933	   813	   815	  
Ratos	  AB	   13207	   14655	   13141	   14610	   767	   767	  
SAAB	  
Aktiebolag	  

14097	   13	  069	   11280	   10	  635	   1906	   2	  003	  

Sandvik	  
Aktiebolag	  

36232	   33891	   32536	   31264	   11516	   11516	  

Svenska	  
Handelsbanken	  
AB	  

106897	   106	  897	   103850	   103	  850	   17564	   17	  108	  

Swedbank	  AB	   106224	   98133	   103186	   96551	   18498	   19466	  
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TeliaSonera	  
Aktiebolag	  

113396	   122	  942	   109106	   120036	   24	  482	   24	  482	  

Trelleborg	  AB	   14169	   13504	   14012	   13331	   2308	   2308	  
	  


