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Sammanfattning 

Författare: Stefan Harrå och Magnus Björk 

 

Handledare: Markku Penttinen 

 

Titel: Redovisningskonsekvenser vid förändringen av pensionsredovisningen  

 

Bakgrund och problem: När den omarbetade IAS 19 träder i kraft den första januari 2013 

innebär det att två av tre redovisningsprinciper för de förmånsbestämda pensionsplanerna 

försvinner, däribland korridormetoden. Korridormetoden har gjort det möjligt för företagen att 

skjuta upp sina aktuariella vinster och förluster. Nu när korridormetoden slopas ska de 

oredovisade aktuariella vinsterna och förlusterna omedelbart täckas av eget kapital, vilket 

handlar om mycket stora belopp för vissa företag. Att beloppen växt sig stora beror på stor del 

av diskonteringsräntan. Diskonteringsräntan är en omdiskuterad parameter och det råder 

delade meningar i hur den ska fastställas. 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilka redovisningskonsekvenser den omarbetade IAS 

19 kommer att få för bolag som tillämpat korridormetoden och om det finns några parametrar 

i det aktuariella antagandet som är viktigare än andra.  

 

Metod: Uppsatsen har främst utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod genom kvalitativa 

intervjuer med ett litet urval som påverkas av den här förändringen. Det finns kvantitativa 

inslag för att få ett större djup genom granskning av årsrapporter, diskonteringsräntan och 

uppskjutna pensionsskulder hos de olika bolagen. Ansatsen är explorativ då det är en 

kvalitativ studie och det fanns få kunskaper inom ämnet innan arbetet med uppsatsen 

påbörjades. Därför genomfördes en studie av litteratur, regelverk och tidigare forskning innan 

den empiriska studien. Detta gjorde det möjligt att få en bredare förståelse för ämnet och för 

att kunna forma relevanta och väsentliga intervjufrågor. 

 

Slutsats: Slutsatsen visar att de största redovisningskonsekvenserna för bolagen i studien i 

samband med förändringen är att de ackumulerade oredovisade aktuariella vinsterna och 

förlusterna nu ska täckas med eget kapital och att den förväntade avkastningen på 

förvaltningstillgångar ska baseras på diskonteringsräntan. Vidare visar studien att det är 

diskonteringsräntan som anses vara den viktigaste parametern som företagen arbetar mest 

med i det aktuariella antagandet. Slutsatsen visar också att det råder en delad mening om den 

rättvisande bilden av företagen efter regeländringen. 

 

Förslag på vidare forskning: Att efter 2013 studera hur det verkliga utfallet av denna 

regeländring stämde det överens med de förväntade. Samt att titta närmare på problematiken 

kring fastställandet av diskonteringsräntan. Hur kommer IASB se på det om fler och fler börja 

avvika från standarden. 

 

Nyckelord: ”IAS 19”, “reviderade IAS 19”, ”korridormetoden”, “pensionsredovisning”, 

“pensionsskulder”, “förmånsbestämda pensionsplaner”, “aktuariella antaganden”, ”aktuariella 

vinster och förluster” och ”diskonteringsränta”. 

 

http://www.uppsatser.se/om/actuarial+assumptions/
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Abstract 

Authors: Stefan Harrå and Magnus Björk 

 

Advisor: Markku Penttinen 

 

Title: Accounting Consequences of the change in pension accounting 

 

Background to problem: When the revised IAS 19 comes into force January 1, 2013, it 

means that two of the three accounting principles for defined benefit pension plans are 

disappearing, including the corridor method. The corridor method has made it possible for 

companies to defer its actuarial gains and losses. Now that the corridor approach abolished 

then the unrecognized actuarial gains and losses immediately be covered by equity, which 

involves very large amounts of some companies. Why the amounts have grown so big is 

much because of the discount rate. The discount rate is a controversial parameter, and there is 

disagreement on how it should be fixed. 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to examine the accounting implications this will have 

for the company applied the corridor method, and if there is some parameters in the actuarial 

assumption that is more important than others. 

 

Methodology: The thesis has mainly been based on a qualitative research through qualitative 

interviews with a small sample that is affected by this change. There are quantitative elements 

to a greater depth by examining the annual reports, discount and deferred pension liabilities of 

the various companies. The approach is exploratory as it is a qualitative study and there was 

little knowledge of the subject before the work of it started. Therefore, a study of literature, 

regulations and previous research before the empirical study. This made it possible to gain a 

broader understanding of the subject and to shape relevant and essential interview questions. 

 

Conclusions: The conclusion shows that the largest accounting consequences for the 

companies in the study in conjunction with the change is that the unrecognized actuarial gains 

and losses will now be covered by equity and that the expected return on plan assets is based 

on the discount rate. The study also shows that it is the discount rate which is considered the 

most important parameter that the companies are looking at in the actuarial assumption. The 

conclusion also provides a shared sense of the true and fair picture of the companies after the 

revised IAS 19. 

 

Suggestions for further research: That after 2013 to study how the actual result of this rule 

change did this compare to the expected. Look at the problem of determining the discount 

rate. How will the IASB look at it if more and more begin to deviate from the standard? 

 

Keywords: ”IAS 19”, “IAS 19 revised”, ”corridor method”, “pension accounting”, “pension 

liabilities”, “defined contribution plans”, “actuarial assumptions”, ”actuarial gains and losses” 

and ”discount rate”.   

http://www.uppsatser.se/om/actuarial+assumptions/
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Definitioner 

IAS:   International Accounting Standards 

 

IASB:   International Accounting Standards Board 

 

IASC:   International Accounting Standards Committe 

 

FASB:   Financial Accounting Standards Board 

 

IFRS:   International Financial Reporting Standards 

 

ITP 1:   Avgiftsbestämda pensionsplaner 

 

ITP 2:   Förmånsbestämda pensionsplaner 

 

Aktuariella antaganden:  Faktorer som påverkar den framtida  

pensionsskulden. 

 

Förmånsbestämda pensionsplaner: En förmånsbestämd pensionsplan finansieras genom  

att den som har gjort utfästelser för pension gör  

avsättningar som motsvarar det försäkringstekniska  

nuvärdet av de förväntade pensionsutbetalningarna. 

 

Avgiftsbestämda pensionsplaner: En avgiftsbestämd pensionsplan finansieras av de  

avgifter som sätts av till pensionsplanen och det är de 

försäkrade som får stå för risken eftersom pensionen 

påverkas av rörliga faktorer. 

 

Duration:   Ett mått på ränterisk. Mäter den genomsnittliga 

   återstående löptiden av alla framtida kassaflöden i en 

   obligation eller portfölj av obligationer. 

 

Swapränta:   Swap är den ränteskillnad betalas eller erhålls 

   regelbundet beroende på någons position. 

 

Pensionsstiftelse:  En pensionsstiftelse är en stiftelse med uppgift att 

   trygga arbetsgivares pensionsåtagande. Vid bristande 

   betalningsförmåga hos arbetsgivaren kan stiftelsens 

   tillgångar tas i anspråk. Dessa måste därför vara 

   placerade på ett aktsamt sätt. 



Institutionen för Ekonomi  Stefan Harrå 

Examensarbete i Företagsekonomi, 15 p  Magnus Björk 

Högskolan i Gävle  HT 2012 

 

10 

 

1. Inledning 

Pensionsskulden är en allvarlig fråga som ligger i tiden mer än någonsin. Det pratas om att 

pensionsskulderna hotar att stjälpa ekonomin i många av landets kommuner, med 

skattehöjningar som enda utväg, och att det som en gång gömts i snö kommer komma upp i tö 

för storbolagen när alla gamla underskott ska tas upp och täckas direkt av eget kapital. 

 

Pensionsskulden för de privata företagen regleras i den internationella redovisningsstandarden 

IAS 19, som från början tagits fram av IASC. IASC strävar efter att minska skillnader, såsom 

olika sociala, ekonomiska och legala faktorer på grund av att olika länder har olika användare, 

genom en harmonisering av de bestämmelser, redovisningsstandarder och metoder som 

sammanhänger med upprättande och utformning av de finansiella rapporterna (IFRS-

volymen, 2012).  

 

I mitten av 80-talet motsatte sig företag i USA av ett initiativ från FASB att redovisa 

aktuariella vinster och förluster direkt mot eget kapital. Som svar utvecklade FASB efter 

intensiv lobbyverksamhet, korridormetoden, som gör det möjligt för företag att skjuta upp 

aktuariella vinster och förluster och bara redovisa belopp som överstiger ett gränsvärde. 

Denna metod leder till en mindre volatilitet i företagens resultat- och balansräkning. IASC 

stod inför i princip samma situation när de introducerade korridormetoden som ett alternativ 

1998 i omarbetningen av IAS 19. Ändringen av IAS 19 2004 gjorde det möjligt för företag 

med förmånsbestämda pensionsplaner att välja mellan tre metoder för redovisning av 

aktuariella vinster och förluster, dvs. oväntade förändringar i värdet av pensionsförpliktelser 

och förvaltningstillgångar. Här introducerades den nu så kallade korridormetoden.  

Alternativen till korridormetoden är att redovisa de aktuariella vinsterna och förlusterna direkt 

i övrigt totalresultat eller direkt i resultaträkningen.  

 

Under 2006 anslöt sig FASB genom att även kräva fullständig redovisning av aktuariella 

vinster och förluster. I mars 2008 påbörjade ett diskussionsunderlag med preliminära 

synpunkter om en ändring av IAS 19. Styrelsen i IASB (tidigare IASC) beslutade preliminärt 

att alla förändringar av aktuariella vinster och förluster samt värdet av 

förvaltningstillgångarna bör erkännas fullt ut och redovisas i den period de inträffar 

(Fasshauer et al. 2008).  

 

I juni 2011 utfärdade IASB ändringar i IAS 19 som ska börja gälla januari 2013 (bild 2). 

Dessa ändringar kommer att säkerställa att de finansiella rapporterna ger investerare och 

andra intressenter en mer tydlig bild av ett företags åtaganden. Ändringen innefattar 

avskaffandet av möjligheten att skjuta upp aktuariella vinster och förluster utan att dessa ska 

redovisas i övrigt totalresultat den period de uppkommer, vilket innebär att korridormetoden 

försvinner (IFRS, 2012). 
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Bild 2. 
Källa: IFRS 2011 

 

Just nu står företagen inför den stundande förändringen av IAS 19 som kommer att träda i 

kraft i januari 2013. I samband med denna förändring är skulderna stora och delvis dolda i 

företagen. När korridormetoden tas bort ska de som tillämpat korridormetoden vid 

övergången täcka sina ackumulerade oredovisade aktuariella vinster och förluster med eget 

kapital. Det innebär att det kommer att få väsentliga konsekvenser på soliditeten för dessa 

företag (Wadman, 2012).  

 

Med årsredovisningarna för 2011 går det att skapa sig en bild av vilka underskott de svenska 

storbolagen har i sin årsredovisning. Det rör sig om miljardbelopp i underskott för flera bolag. 

En förklaring är enligt ett bolag en lägre diskonteringsränta i kombination med att 

avkastningen på pensionsstiftelsernas tillgångar inte nådde upp till den förväntade 

avkastningen (Pensionsnyheterna, 2012). 

1.2    Problemdiskussion 

En balansräkning ska ge en rättvis bild av hur ett företag eller en kommun står och mår. Som 

det ser ut idag kan dessa vara väldigt missvisande. Hur kan det idag vara möjligt att redovisa 

på ett sådant sätt som inte ger en rättvisande bild. Dagens regler vad gäller redovisning av 

pensionsskulden gör det möjligt för företag att redovisa på ett sådant sätt som ger en mer 

positiv bild av det ekonomiska läget i deras verksamhet. Med andra ord innebär det att dagens 

redovisningsregler har gett företagen en möjlighet att utelämna stora delar av pensionsskulden 

i balansräkningen. 

 

Det är framför allt två faktorer som gör pensionsredovisningen mer komplicerad. Det första är 

att det måste göra ett stort antal framtida ränteberäkningar och det andra är skillnaden mellan 

det verkliga värdet och det redovisade värdet (Beechy, 2009). Anledningen till en missvisande 

bild istället för en rättvisande bild stavas aktuariella vinster och förluster, dessa uppkommer 

när det redovisade värdet avviker från det verkliga värdet (Glaum, 2009). Företagen har haft 

som möjlighet att periodisera de aktuariella vinsterna och förlusterna framåt i tiden genom 

den så kallade korridormetoden. Den möjligheten försvinner den 1 januari 2013, vilket 
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betyder att de företag som tillämpat korridormetoden nu ska redovisa alla aktuariella vinster 

och förluster direkt i övrigt totalresultat. Med alla menas även att de ackumulerade aktuariella 

vinsterna och förlusterna, vilket kan innebära ett hårt slag på företagens redovisade soliditet 

(Wadman, 2012). 

 

Idag är de löften som ställts till anställda betydligt högre än de pensionstillgångar som 

företagen redovisar. De större svenska börsbolagen saknar nära 35 miljarder kronor (2010 års 

siffror), enligt en uppskattning från Söderberg & Partners. I och med de nya kraven på 

redovisningen innebär det att bolagen måste täcka underskotten senast 1 januari 2013. Men 

det är inte bara att trolla fram ett par miljarder ur tomma intet med ett “simsalabim”. För att 

göra rätt för sig måste bolagen täcka pensionshålet med egna pengar. 

 

SvD publicerade en artikel i september 2011, som visar hur pensionsskulden påverkas av 

räntan. Skulle räntan sjunka skulle pensionsskulden bli en större. Ett exempel är TeliaSonera, 

där en räntesänkning med en procentenhet skulle innebära att skulden till de anställda växer 

med 3,6 miljarder kronor. Vid publiceringen av denna artikel hade detta så gott som blivit 

verklighet då TeliaSoneras ränta nästintill hade sjunkit med en procentenhet. Börsbolagen 

jobbar på samma sätt som TeilaSonera, vilket innebär att underskottet som Söderberg & 

Partners hade kommit fram till kan vara betydligt större (Hedelius, 2011). 

1.3    Forskningsfrågor 

Kommer införandet av den reviderade IAS 19 medföra några redovisningskonsekvenser? 

Hur kommer rörelseresultat och nyckeltal som soliditet påverkas av den reviderade IAS 19? 

Är det någon parameter företagen tar större hänsyn till än andra i de aktuariella antagandena? 

Bidrar förändringen till en mer rättvisande bild av bolagen än tidigare? 

1.4    Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att visa vilka redovisningskonsekvenser den reviderade IAS 

19 kommer att ha för företag som måste byta redovisningsmetod av sina aktuariella vinster 

och förluster. Vidare syftar även denna uppsats att ta reda på om den här regeländringen 

kommer bidra till att ge en mer rättvisande bild av bolagen för externa intressenter och 

analytiker. 

1.5    Avgränsningar 

Studien kommer enbart att behandla svenska börsnoterade bolag på Large Cap listan som 

tillämpar förmånsbestämda planer och som redovisar enligt korridormetoden. 
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2. Metod 

2.1    Vetenskapligt synsätt 

Hermeneutiken betyder förenklat tolkningslära och är en vetenskaplig riktning för att studera, 

tolka och försöka förstå omgivningen. Inom hermeneutiken närmar sig forskaren 

forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse, dvs. tankar, intryck och känslor 

samt den kunskap som forskaren har. Förförståelsen ses inte som ett hinder och till skillnad 

från positivisten försöker hermeneutikern se helheten i forskningsproblemet (Patel och 

Davidson 2011). 

 

Positivismen har sina rötter i en empirisk- och naturvetenskaplig tradition och får ofta stå för 

kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys, naturvetenskapliga förklaringsmodeller 

där forskarrollen är objektiv och osynlig. I grunden tänker en positivist att forskningen ska 

bedrivas metodiskt enligt en hypotetisk-deduktiv modell där hypoteser härleds deduktivt 

utifrån teori, som prövas empiriskt med vetenskapliga metoder. Inom positivismen studerar 

forskaren forskningsobjektet bit för bit (Patel och Davidson 2011). Positivism är svår att 

redogöra för och används på skilda sätt i litteraturen (Bryman, 2011). 

 

Den här uppsatsen präglas av hermeneutiken eftersom forskningen försöker ringa in 

problemet i sin helhet med hjälp av de olika delarna som det är uppbyggt kring. Empirin 

bygger på intervjuer där tankar, intryck och förståelse är viktigt för att tolka det som sägs. Det 

finns även tydliga inslag av positivismen då forskningen bygger på intervjuer där problemet 

undersöks bit för bit. Ämnet är komplicerat och därför krävs det att det delas upp i mindre 

delar för att lättare kunna ge en bredare förståelse. 

2.2    Val av forskningsmetod 

Att välja metod kan ses som ett strategiskt val utifrån vilken problemfrågeställning, resurs 

eller forskningserfarenhet som är utgångspunkten. När det gäller kvalitativa och kvantitativa 

metoder finns det ingen absolut skillnad eller konkurrensförhållande mellan dem. Alla 

metoder är arbetsredskap som använder sig av diverse olika metodiska principer. Något 

förenklat går det att säga att den grundläggande skillnaden mellan dem är att kvantitativa 

metoder omvandlar informationen till siffror och mängder, som sedan blir till statistiska 

analyser, och inom kvalitativa metoder är det forskarens tolkning av information som står i 

fokus. En nackdel med den kvantitativa metoden är att den inte är anpassad för att få fram 

information om sociala processer, däremot är styrkan att den ofta är täckande och att det går 

att göra statistiska generaliseringar samt att den kan förklara olika företeelser. Den kvalitativa 

metodens styrka är att den visar totalsituationen och helhetsbilden ger en ökad förståelse för 

sociala processer och sammanhang och går in på djupet istället för bredden. Däremot är en 

nackdel att den till skillnad från den kvantitativa metoden ofta omfattar ett litet urval som 

kanske inte är representativt för den totala populationen. Dessa metoder behöver inte ses som 

åtskilda utan det finns flera fördelar med att kombinera dessa. Det går att kombinera dessa två 
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och om de leder till samma analysresultat så ökar tilliten i forskningen. Om de leder till olika 

resultat kan det ge en sporre till att göra nya tolkningar och utveckla tillvägagångssättet 

(Holme och Solvang 1997). 

 

Den här uppsatsen har främst utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Empirin har 

genomförts genom kvalitativa intervjuer med ett litet urval som påverkas av den här 

förändringen. Det här urvalet är inte representativ för alla de stora börsnoterade bolagen på 

Nasdaq OMX Large Cap som använt sig av korridormetoden. Det finns kvantitativa inslag 

genom insamling av årsrapporter, avstämning av vilka som använt sig av korridormetoden 

och som nu står inför en stor förändring, jämförelser av nivån på diskonteringsräntan hos 

olika bolag och vilken ränta de baserar den på. Empirin lutar sig främst mot en kvalitativ 

metod genom en granskning på djupet för att sedan få en helhetsbild av den rådande 

situationen inför förändringen. Processen har inledningsvis utgått från befintlig teori, 

årsredovisningar och redovisningsprinciper inför förändringen av IAS 19. Den 

förmånsbestämda pensionsplanens uppbyggnad och helhet har först brutits ned i delar och 

studerats. Ett enbart objektivt synsätt har det inte varit eftersom det finns ett omedvetet inslag 

av subjektivitet där forskningen kan ha färgats av tidigare forskning och teorier. Samtidigt 

som forskningsämnet brutits ner till olika delar har det funnits en helhetssyn. 

2.3    Vetenskaplig ansats  

Den här uppsatsen är främst en kvalitativ studie och har använt sig av en explorativ ansats. 

Eftersom det fanns få kunskaper inom ämnet innan arbetet med uppsatsen påbörjades 

genomfördes en studie av litteratur, regelverk och tidigare forskning innan den empiriska 

studien. Detta gjorde det möjligt att få en bredare förståelse för ämnet och för att kunna forma 

relevanta och väsentliga intervjufrågor.  

2.4    Insamling av data 

Det finns en mängd alternativ att samla in information på. Det beror dels på vilket 

angreppssättet är (t.ex. fallstudie, experiment eller enkäter) och dels handlar det om direkt 

datainsamling genom till exempel böcker, tidsskrifter, databaser och intervjuer. Primärdata är 

den information forskaren själv samlar in och sekundärdata är uppgifter som redan är 

insamlade. Viktigt vid insamling av data är kostnaden, kvaliteten och tillgängligheten. Dessa 

kan vara svåra att kombinera på ett optimalt sätt. Informationssökning är i de flesta 

sammanhang en successiv process som börjar med den mest tillgängliga informationen, som 

bedöms innan forskaren går vidare för att söka mer information. Nuförtiden ger internet både 

tillgänglig och träffsäker information medan primärdata som intervjuer och enkäter vanligtvis 

blir tidskrävande (Eriksson och Wiederstam-Paul 2011). 

 

Forskningen har en kombination av primärdata och sekundärdata. Den teoretiska delen är 

uppbyggd på en grund med teori, lagar och redovisningsprinciper gällande IAS 19 med hjälp 

av böcker som exempelvis IFRS-volymen (2012). Grunden bygger också på tidsskrifter som 

Balans och aktuella artiklar från andra tidsskrifter samt internet, som belyser denna förändring 
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och diskussionen kring den. För att gräva ännu djupare och komma fram till själva 

huvudfrågeställningen och syftet har vetenskapliga artiklar från databaser som Scopus, Scirus 

och Google Scholar granskats. Den empiriska delen består främst av primärdata i form av 

kvalitativa intervjuer med fem storbolag på Nasdaq OMX Large Cap som skett dels fysiskt 

men också genom telefon. Dessa har sedan transkriberats och behandlats och ligger som 

grund för empirin. 

2.5    Urval 

Kvalitativa forskare sysslar vanligtvis med målstyrda val som i huvudsak handlar om att välja 

ut enheter som individer, organisationer, avdelningar osv. med direkt hänvisning till de 

forskningsfrågor som har formulerats (Bryman, 2011). Eftersom en kvalitativ metod innebär 

ett intensivt stadium av varje enskild undersökningsenhet leder upplägget av undersökningen 

ofta till att forskaren koncentrerar sig på få enheter, dels av resursskäl men också behovet av 

att kunna ha överblick över informationen. Som det förklarades i tidigare avsnitt är urvalet i 

en kvantitativ metod ofta mer täckande och ingriper ett större antal enheter. Vanligtvis finns 

det en stor population som t.ex. Nastaq Large-cap och då måste forskaren göra ett urval bland 

enheterna. Stickprov av populationen är vanligt och utifrån den informationen som 

framkommer med hjälp av statistiska tekniker och sannolikhetsurval går det att säga något om 

populationen. I andra fall är det inte intressant att säga något bestämt om själva populationen 

och då går det att ta hjälp av icke-sannolikhetsurval. Ett sampel är statistiskt urval, som väljs 

slumpmässigt med hjälp av datorns slumpnummergenerator, som använder lotteriet för att 

kunna generalisera resultat. Hur många individer som tas från olika delpopulationer räknas 

noga på förhand. Räkningen är baserad på antal individer i olika delpopulationer och 

standardavvikelsen av forskningsvariabeln i olika delpopulationer. Sampelstorleken bestäms 

vanligtvis i förväg och den beror på resursen. Hur många intervjuer är det möjligt att göra, om 

intervjuer tar typiskt ca tre-fyra timmar och intervjuföretag ligger i hela landet? Det går att få 

en bra uppfattning om verkliga faktorer i populationen med hjälp av sådana tekniker (Holme 

och Solvang 1997). 

 

Urvalet i den här forskningen är fem svenska börsnoterade bolag från Nasdaq OMX Large 

Cap-lista. Urvalet har varit målstyrt och det föll sig tämligen naturligt eftersom det är de stora 

bolagen som figurerat och uppmärksammats mest i media, har den största omsättningen och 

troligtvis kommer att påverkas mest av borttagandet av korridormetoden. I linje med Holme 

och Solvang (1997) är forskningen koncentrerad kring ett fåtal enheter, dels för att kunna gå 

in på djupet på dessa bolag men också av resursskäl; både logistiskt i genomförandet och i 

efterbearbetningen. 

 

 

 

 



Institutionen för Ekonomi  Stefan Harrå 

Examensarbete i Företagsekonomi, 15 p  Magnus Björk 

Högskolan i Gävle  HT 2012 

 

16 

 

2.6    Respondenter 

 

Hexagon 

Charlotte Anderberg, Chief Financial Accountant 

Anders Gervide, Financial Control 

 

Företag X 

Anonym 

 

Sandvik 

Thomas Sundling, Global Pension Coordinator 

Henrik Wennberg, Pension Coordinator 

 

TeliaSonera 

Lars-Göran Eidstrand, Pension Manager 

 

NCC 

Hans Börjesson, Financial Controller 

2.7    Intervjuer 

Vid kvalitativa intervjuer brukar det variera stort hur länge intervjun tar. Kortare intervjuer 

behöver inte vara sämre än längre men mycket korta intervjuer kommer med all sannolikhet 

vara mindre användbara, då det är ett tecken på bristande vilja att samarbeta eller ängslan hos 

intervjupersonen. Om människor accepterar att bli intervjuade brukar de också samarbeta och 

vara öppna, därför kan också korta intervjuer ge viktig information (Bryman, 2011). 

Telefonintervjuer är inte vanligt förekommande i kvalitativ forskning. Telefonintervjuer kan 

uppvisa vissa fördelar jämfört med direkta intervjuer, till exempel kostnader, folk som är 

svårtillgängliga och det kan vara lättare att svara på känsliga frågor på telefon jämfört med 

fysiskt. Nackdelar med telefonintervjuer är att det i samband med längre intervjuer är lättare 

för den som intervjuas att avsluta intervjun per telefon och att det inte går att se kroppsspråk 

eller reaktion på frågorna. Det kan också uppkomma tekniska svårigheter vid inspelning av en 

telefonintervju (Bryman, 2011). 

 

Kontakt med bolagen skedde dels på företag och dels genom telefon. I samband med 

klartecken för intervju skickades, via mail, ett dokument över med alla frågor och en kort 

inledande text som beskrev bakgrund och syftet med uppsatsen för att respondenterna skulle 

få en möjlighet att förbereda sig och för att skapa ett bra upplägg inför den kommande 

intervjun. Frågeställningarna som ligger till grund för intervjuerna är till stor del av 

semistrukturerad karaktär där frågorna har öppna svarsmöjligheter som ger alla respondenter 

lika stor chans att säga sin åsikt om samma fråga. Frågorna har också en form som gör det 

möjligt att ställa viktiga följdfrågor. Tre intervjuer genomfördes på respondenternas 

respektive arbetsplats och två via telefon. Alla respondenter tillfrågades om det var möjligt att 
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spela in intervjun och alla godtyckte. Intervjuerna spelades in med en mikrofon i ett 

ljudredigeringsprogram för underlätta bearbetningen. Samtliga intervjuer inleddes med att 

respondenterna fick presentera sig själva och berätta om sin bakgrund för att sedan gå över till 

huvudfrågeställningarna.  

2.8    Bearbetning av data 

Ett problem med att skriva ut intervjuer är att det är tidskrävande. En timmes intervju brukar 

beräknas till fem eller sex timmar och detta leder till att det blir mycket text som ska bearbetas 

igenom under analysen. En fördel med transkribering är att den som håller intervjun behåller 

intervjupersonernas ordalag och uttryckssätt (Bryman, 2011). 

 

Efter genomförda intervjuer redigerades ljudet så att kvalitén skulle bli så bra som möjligt och 

för att inga detaljer skulle kunna missas vid transkriptionen. Mycket riktigt som Bryman 

(2011) beskriver det tog transkriptionen ungefär fem till sex timmar, förutom de lite längre 

intervjuerna som tog ytterligare någon timme. Alla intervjuer transkriberades i detta steg 

ordagrant. Vid nästa steg analyserades alla respondenters svar för att de sedan skulle kunna 

sammanställas på ett strukturerat och sammanhängande sätt i den empiriska delen. I denna fas 

“översattes” talsvenskan till ett mer skrivande och läsvänligt språk utan att på något sätt 

förvränga respondenternas svar. I empirin delades respondenternas svar in i fem 

huvudområden som utgör uppsatsens kärna. Det är sedan utifrån dessa fem huvudområden 

analysen binder ihop empirin och teorin och som uppsatsens frågeställningar sedan besvaras. 

2.9    Trovärdighet och reliabilitet 

Trovärdighet (validitet) kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avser 

att mätas. Det är vanligt att skilja mellan intern och extern validitet. Inre validitet är 

överensstämmelsen mellan begrepp och de mätbara definitionerna av dem. Det innebär att det 

går att mäta den inre validiteten utan att samla in empirin. Yttre validitet handlar om 

överensstämmelsen mellan det mätvärde från de mätbara definitionerna och verkligheten 

(Eriksson och Wiederstam-Paul 2011). 

 

Det som ska undersökas i den här uppsatsen framgår i syfte och problemformulering, som 

beskriver vad uppsatsen avser att mäta. I teorin behandlas den inre validiteten i regelverkens 

definitioner, de olika parametrarna i de aktuariella antagandena och hur dessa fungerar. Hur 

väl detta överensstämmer med verkligheten går det att finna i den empiriska delen som kan 

knytas till uppsatsens yttre validitet. 

 

Reliabilitet är ett ytterligare krav som går att ställa på forskningen och innebär att ett 

mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Frågan är om andra undersökare skulle 

komma fram till samma resultat om de använt sig av samma angreppssätt. För att en metod 

eller ett angreppssätt skall ha hög reliabilitet skall den vara oberoende av vem som undersöker 

och av undersökta enheter (beroende av generaliseringsgrad). Reliabilitet är ett stort problem i 

tolkande utredningar men det är viktigt att vara uppmärksam eftersom användning av 
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sifferuppgifter kan ge ett starkare intryck av exakthet än de i verkligheten står för (Eriksson 

och Wiederstam-Paul 2011). 

 

Om någon annan skulle göra samma forskning som denna skulle reliabiliteten vara ganska 

hög om de använde sig av samma angreppssätt och urval. Den teori som forskningen bygger 

på är hämtade från befintliga regelverk och de siffror som framkommer i forskningen är 

hämtade ur bolagens årsredovisning. Skulle dock urvalet ändras skulle säkerligen resultatet se 

annorlunda ut, men trenden som framkommer i analysen i denna forskning skulle förmodligen 

peka åt samma håll även i andra undersökningar eftersom bolagen är tvingade att följa samma 

regelverk och riktlinjer. 

2.10    Källkritik 

Den mesta informationen hämtas via det källmaterial som finns att hitta för stunden, vilket 

innebär att forskaren är beroende av de källor de har tillgång till. Det är också viktigt att tänka 

på att en källa är ett historiskt dokument som återspeglar uppfattningar och kunskap som 

fanns i ursprungssituationen. Det blir alltså viktigt att tolka källan och att känna till hur och 

när den kom till. Typen av källa har avgörande inverkan på tolkningarna (Holme och Solvang 

1997). Syftet med källkritik enligt Eriksson och Wiederstam-Paul (2011) är att bestämma om 

källan är valid och mäter det den ska mäta, om den har relevans och är väsentlig för 

frågeställningen och om den är reliabel och fri från systematiska felvariationer. Det är därför 

viktigt att ha en subjektiv uppfattning om validitet, relevans och reliabilitet. Ett problem som 

är högst aktuellt idag när det gäller källkritik är internetkällor, eftersom dessa förändras 

snabbt och som dessutom kan försvinna (Eriksson och Wiederstam-Paul 2011). 

 

För att få en bra grund att stå på bygger den teoretiska delen på flera olika källor som 

behandlar samma ämne för att få en sådan tillförlitlig referensram som möjligt. Forskningen 

har utgått ifrån de mest aktuella källorna. En viktig källa är regelverket IFRS-volymen (2012) 

som ligger som grund till förändringen av IAS 19. Eftersom det är regler och principer kan 

detta anses som en tämligen säker källa. Dock kan svårigheten med en sådan typ av källa bli 

tolkningen av den. Därför blir andra typer av källor än viktigare eftersom dessa också tolkar 

och beskriver dessa regler och principer utifrån olika synsätt. I den här uppsatsen kretsar 

mycket i teorin kring regelverket, men stödjer sig även mot flera olika tolkningar av den via 

vetenskapliga artiklar, tidsskrifter och tidningsartiklar. Det finns även källor från internet som 

använts. 
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3. Referensram 

3.1    Allmän referensram 

3.1.1    Regelverk 

IASB 

Den dominerande organisationen på den internationella arenan är IASB som före 2001 hette 

IASC. Organisationen, som bildades 1973 och efter en omfattande omstruktureringsprocess 

under perioden 1997-1999 ombildades 2001, är en privat finansierad normbildare på 

redovisningsområdet. Målsättningen för IASB är att i samarbete med nationella normbildare 

världen runt åstadkomma redovisningsnormer som accepteras globalt. (Nilsson, 2010) 

 

2001 hade IASC gett ut 41 standarder, vilka benämndes IAS. Alla standarder som IASB 

utvecklar efter 2001 benämns IFRS och kan till sitt innehåll baseras på tidigare IAS. Om 

IASB omarbetas till en tidigare utgiven IAS benämns den IFRS om förändringen är väsentlig 

till sitt innehåll. (Marton et al. 2010) 

 

IASB har för avsikt att utveckla principbaserade och inte regelbaserade 

redovisningsstandarder. Principbaserade standarder tar sin utgångspunkt i redovisnings 

principer som framgår av antagen föreställningsram för finansiell rapportering. 1989 

publicerade IASC sin föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, en ram som 

IASB sedermera har övertagit. Den underliggande föreställningsramen innehåller de 

grundprinciper som varje standard beaktar i termer av redovisnings, värdering och 

rapportering. En principbaserad normgivning ger relativt lite vägledning rörande hur 

principerna skall användas i en enskild situation. Istället ska de redovisande företagen inom 

ramen för redovisningens principer göra professionella bedömningar och tolkningar. 

Principbaserade standarder inkluderar i större utsträckning kvalitativa principer till exempel 

“till större del” jämfört med regelbaserade redovisningssystem som snarare fokuserar på 

kvantitativa principer till exempel “till mer än X procent”. Eftersom IASB förespråkar en 

principbaserad redovisning och normgivning inkluderar de relativt få exempel eller 

vägledning rörande hur standarderna ska tillämpas. (Marton et al. 2010) 

IAS 19 – Ersättningar till anställda 

Under 1980-talet infördes regler i USA som bygger på samma huvudprinciper som återfinns i 

IAS 19. I samband med förändringen kunde det konstateras att företagens skuldbörda i många 

fall ökade. De farhågor som har kommit fram i den svenska debatten, i samband med 

införandet av IAS 19, har förmodligen uppkommit på grund av gjorda erfarenheter vid 

implementeringen av ungefär motsvarande regler i USA (Marton et al. 2010). Syftet med 

denna standard är att ange hur ersättningar till anställda ska redovisas och hur upplysningar 
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om sådana ersättningar ska lämnas. Standarden anger att ett företag ska redovisa en skuld när 

anställda har utfört tjänster i utbyte mot ersättningar som ska utgå i framtiden, och en kostnad 

när företaget förbrukar de ekonomiska fördelar som uppstått genom de tjänster som anställda 

utfört i utbyte mot ersättningar. (IFRS-volymen, IAS 19, 2012) 

 

 
 

 

IAS 19 har medfört stora förändringar av beräkning och redovisning av pensionsåtaganden. 

Innan dess införande saknades enhetliga internationella regler för redovisning av pensioner i 

koncerner vilket fick till följd av att de rådde en stor osäkerhet om storleken på 

pensionsskulden i många svenska koncerner. Tidigare redovisades pensioner utifrån regler i 

respektive dottersbolags land medan de nu skall redovisas i enhetligt enligt IAS 19 för 

samtliga koncernbolag. En annan förändring i och med införandet av IAS 19 är att samtliga 

pensionsplaner skall klassificeras som avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer 

beroende på planens ekonomiska innebörd. Den faktiska klassificeringen har sedan stor 

påverkan på redovisningen. Just redovisningen av företagets pensionsåtaganden är 

komplicerad. En anledning är att pensioner i sig är långsiktiga åtaganden och redovisningen 

av dessa åtaganden innebär att företagen ofrånkomligen tvingas göra olika uppskattningar om 

framtiden (Sundgren et al. 2009). 

3.1.2    Aktuariella antaganden 

Enligt IFRS-volymen, IAS 19 (2012) p. 48, “Redovisningen av förmånsbestämda planer är 

komplicerad, eftersom det krävs aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen och 

kostnaden och eftersom det kan uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessutom beräknas 

förpliktelserna till diskonterade värden, eftersom de kan komma att regleras många år efter 
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den anställde har utfört tjänsterna”. Alltså är storleken på de framtida pensionsåtagandena 

okända vid redovisningstillfället, för att beräkna de krävs så kallade aktuariella antaganden 

(Sundgren et al. 2009). 

 

De aktuariella antagandena ska fastställas av det enskilda företaget. Metoden som används för 

att beräkna nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen kallas Projected Unit Credit 

Method (PUC-metoden). Metoden kräver många beräkningsmässiga antaganden för att kunna 

fastställa det förmånsbestämda nuvärdet av förpliktelsen (Marton et al. 2010). 

 

Eftersom ett företags förpliktelser beräknas till ett diskonterat belopp, betyder det att det är 

nuvärdet av pensionsutbetalningarna som ska tas upp i redovisningen. För att kunna redovisa 

dessa pensionsförpliktelser måste det göras en del antaganden, både demografiska och 

finansiella. De demografiska antagandena ter sig exempelvis i livslängd och 

personalomsättning och de finansiella i pensionsutbetalningarnas storlek, avkastningen på 

förvaltningstillgångar och diskonteringsränta. Livslängden behöver uppskattas då pensionen 

upphör när den anställde dör. Personalomsättningen måste vara känd för de planer som kräver 

att anställda arbetar en viss tid inom företaget innan de får rätt till pension. Ett av de viktigaste 

finansiella antagandena är att fastställa diskonteringsräntan (Marton et al. 2010). Resterande 

antaganden som ska ingå i beräkningarna finns i IAS 19 (2012) p. 72-91. 

 

Skulle exempelvis livslängden öka, att vi lever längre efter pensioneringstidpunkten skulle 

kostnaden för ålderspensionen att öka. SCB gjorde under 2010 en 50-årsprognos över 

dödligheten, vilket visade en fortsatt ökad livslängd bland de äldre. Dock tror SCB att den 

ökningen kommer att nå sin topp om 20 år och att det senare kommer att plana ut. Idag lever 

en 65-årig kvinna i snitt 24,8 år efter sin 65-årsdag och en man i 23 år efter sin 65-årsdag. Det 

motsvarar en ökning på ett och ett halvt och två år. Skulle inte dessa ändringar göras i 

livslängdsantagandet skulle det innebära att framtidens reserveringar ej räckte till. Enligt IAS 

19 påverkas pensionsskulden i genomsnitt med en ökning på 8 procent i och med dessa nya 

antaganden (PRI Pensionsgaranti, 2011). 

Diskonteringsräntan 

Principer för att fastställa diskonteringsräntan beskrivs i IAS 19 (2012) p. 78, “Den räntesats 

som används för att diskontera förpliktelser beträffande ersättningar efter avslutat anställning 

ska fastställas genom hänvisning till den på balansdagen marknadsmässiga avkastningen på 

förstklassiga företagsobligationer. I länder där det inte finns någon fungerande marknad för 

sådana obligationer ska den marknadsmässiga avkastningen (på balansdagen) på 

statsobligationer användas. Valutan och löptiden för företagsobligationerna eller 

statsobligationerna skall vara förenliga med valutan och den uppskattade löptiden för 

förpliktelserna beträffande ersättningar efter avslutad anställning.” 

 

Företaget ska fastställa diskonteringsräntan och andra finansiella antaganden i nominella tal, 

men de kan även fastställas i reala (inflationsjusterade) tal om dessa bedömningar är mer 



Institutionen för Ekonomi  Stefan Harrå 

Examensarbete i Företagsekonomi, 15 p  Magnus Björk 

Högskolan i Gävle  HT 2012 

 

22 

 

tillförlitliga. Det kan exempelvis vara ett alternativ för ett höginflationsland eller i de fall 

ersättningen är indexreglerad och det finns en fungerande marknad för indexreglerade 

obligationer i samma valuta och med samma löptid (IAS 19, 2012, p. 79). 

Statsobligationsräntan eller bostadsobligationsräntan 

Den bästa räntan att diskontera efter är den som baserar sig på företagsobligationer med hög 

kreditvärdighet. Där en väl fungerande marknad för dessa obligationer saknas ska istället 

räntan på statsobligationer tillämpas. Vilket gäller i Sverige som saknar en tillräckligt djup 

marknad för företagsobligationer och ska då istället använda statsobligationsräntan på knappt 

3 procent (2011). Vilket Rådet för finansiell rapportering anser som ohållbart. År 2008 

granskade Rolf Rundfelt, professor på Linköpings universitet och har tidigare varit ledamot i 

IASC och Redovisningsrådet, företagens årsredovisningar och såg där att inget företag 

använde sig av en sådan låg ränta. Genomsnittsräntan låg på runt 4,5 procent. Företagen har 

alltså avvikit från standarden utan att nämna ordet avvikelse (Rundfelt, 2011). 

 

Det många svenska företag istället gör är att de använder sig av bostadsobligationsräntan när 

de beräknar storleken på sina skulder. Just användandet av bostadsobligationsräntan som 

diskonteringsränta är det svårt att hitta stöd för i IAS 19. Diskonteringen fungerar på sådant 

vis att en hög ränta ger en låg skuld och vice versa. Problemet för företag med 

pensionsskulder i svenska kronor uppkom under hösten 2008 efter Lehman Brothers kollaps. 

För i och med kollapsen steg räntan på företagsobligationer. Detta ledde till att skulder i 

dollar, pund och euro (där djupa marknader för företagsobligationer finns) sjönk, medans 

skulder i svenska kronor ökade eftersom räntan på svenska statsobligationer sjönk. Som i sin 

tur gör att bristen på jämförbarhet mellan företagen ökar (Marton et al. 2012). 
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Bild 3 visar i hur spreaden mellan de båda räntorna ökade efter Lehman Brothers kollaps 

2008. 

 
Bild 3. 
Statsobligationer utgör en femårig svensk statsobligation. 
Företagsobligation utgör en hypotetisk femårig företagsobligation, beräknad som den femåriga swapräntan plus 

kreditspread. 
Källa: Bloomberg (bearbetad av Nordea) 

 

Regelverket säger att företagen ska använda sig av statsobligationsräntan som underlag i 

Sverige. Frågan är då varför de svenska företagen använder sig av bostadsobligationsräntan 

istället? En förklaring är att företagen helt enkelt vill använda sig av den räntan. Den leder till 

lägre skulder, högre soliditet och troligtvis till ett högre resultat på kort sikt. Detta är dock ett 

argument som är ytterst svagt ur ett IFRS- och regleringssynsätt, för regleringen är till för att 

skydda intressenter utanför företagen. Det är även svagt på så sätt att bostadsobligationen är 

kopplad till bostadsmarknadens utveckling. Den har alltså ingen ekonomisk motiverad 

koppling till pensionsskulden. Ett scenario kan då vara att den svenska bostadsmarknaden får 

problem, vilket skulle leda till kraftigt höjda räntor på bostadsobligationer. Det kan tyckas 

vara ett rimligt minimikrav på en redovisningsprincip är att den borde vara stabil vid olika 

ekonomiska händelser (Marton, 2012). Under de senaste 30 åren har det debatterats en hel del 

runt i kring diskonteringsräntan (Napir, 2009). Men IASB kommer inte att se över reglerna i 

vilken diskonteringsränta som ska användas (pwc, 2012). 

3.1.3    Aktuariella vinster och förluster 

En definition av begreppet aktuariella antaganden är företagets bästa bedömning av de 

faktorer som påverkar storleken på pensionsförpliktelsen. Som ett resultat av förändringarna i 

dessa antaganden uppstår aktuariella vinster och förluster, ett resultat av skillnader mellan 

tidigare aktuariella antaganden och vad som faktiskt inträffat samt effekterna av ändrade 
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antaganden på grund av ändrade förhållanden (Sundgren et al. 2009). 

 

 

Glaum (2009) säger att anledningen till den missvisande bilden beror på de aktuariella 

vinsterna och förlusterna. Han menar att en ändring av diskonteringsräntan med en procent 

leder till en förändring av skulden med i genomsnitt 15 procent (Glaum, 2009). Det är framför 

allt två faktorer som gör pensionsredovisningen mer komplicerad. Det första är att företagen 

måste göra ett stort antal framtida ränteberäkningar och det andra är skillnaden mellan det 

verkliga värdet och det redovisade värdet (Beechy, 2009). Anledningen till den då 

missvisande bilden istället för en rättvisande bild stavas aktuariella vinster och förluster, dessa 

uppkommer när det redovisade värdet avviker från det verkliga värdet (Glaum, 2009). 

Antaganden överensstämmer inte alltid med det verkliga utfallet och därför behöver inte den 

utgående förpliktelsens nuvärde vara lika med den ingående förpliktelsens nuvärde, med 

tillägg för antagandet om utvecklingen under den aktuella perioden. Antaganden görs i början 

av året och olika händelser kan inträffa under året som företagen inte räknat med (Marton et 

al. 2010). 

Det finns två sätt (IAS, 2012 p. 92-95) att redovisa aktuariella vinster och förluster; 

att de bokförs direkt mot eget kapital eller att de uppmärksammas i resultaträkningen, 

antingen genom den så kallade korridormetoden eller att samtliga aktuariella vinster och 

förluster redovisas direkt mot resultaträkningen (Sundgren et al. 2009). 

Korridormetoden 

Korridormetoden infördes av IASB för att dämpa den kraftiga effekten på resultaträkningen 

som förändringar i antaganden har (Marton et al. 2010). Korridormetoden innebär att en intäkt 

ska bokföras i resultaträkningen om nettovärdet av ackumulerade oredovisade aktuariella 
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vinster och förluster i redovisningsperiodens början överstiger 10 procent av det högsta av den 

förmånsbestämda förpliktelsen eller förvaltningstillgångarnas verkliga värde. Varje 

gränsvärde räknas ut individuellt för varje pensionsplan, som är förmånsbestämda, och det är 

bara det belopp som överskrider gränsvärdet som ska tas hänsyn till. Beloppet divideras med 

den genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för den som omfattas av pensionsplanen 

och på så sätt minskas effekterna av de aktuariella vinsterna och förlusterna på resultatet. 

Tanken bakom korridormetoden är att inte tar hänsyn till vinsterna och förlusterna som 

understiger gränsvärdet i resultatet eller balansräkningen och att de istället kommer att ta ut 

varandra över tiden. Företaget ska inte behöva redovisa de totala aktuariella vinsterna och 

förlusterna direkt när de uppstått. En fördel med detta är att det blir mindre svängningar 

(volatilitet) i resultatet. En nackdel med att skjuta upp redovisningen av aktuariella vinster och 

förluster är att det kommer ske en avvikelse mellan det belopp som i balansräkningen 

redovisas som pensionsskuld och det verkliga värdet på pensionsskulden (Sundgren et al. 

2009). 

 

Bild 4 visar hur korridormetoden fungerar i praktiken.  

 
Bild 4. 
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Övrigt totalresultat 

IAS 19 (2012), p.93A säger att företaget har rätt att bokföra aktuariella vinster och förluster 

direkt mot eget kapital. Denna möjlighet lades till för tillämpning i IAS 19 av IASB 2006. I 

detta fall, och till skillnad från korridormetoden, ska hela den aktuariella vinsten eller 

förlusten bokföras direkt mot eget kapital och påverkar inte resultatet och därmed minskar 

volatiliteten i resultaträkningen. Däremot blir svängningarna i eget kapital mellan åren 

betydelsefulla för företag som väljer detta alternativ. Det blir dessutom en mer relevant 

presentation av pensionsskulden i balansräkningen eftersom ett överskott eller underskott 

reflekteras istället för en fiktiv tillgång eller skuld (Sundgren et al. 2009). 

 

Bild 5 visar hur NCC, som tillämpar korridormetoden, redovisar sina aktuariella vinster och 

förluster idag. De redovisas under försäljnings- och administrationskostnader och påverkar 

därmed rörelseresultatet. Medans bild 6 visar hur redovisningen kommer att förändras i och 

med att den nya IAS 19 träder i kraft. De aktuariella vinsterna och förlusterna kommer att få 

en egen post i övrigt totalresultat, som kan ses som en förlängning av resultaträkningen. 

 

 
Bild 5. 
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Bild 6. 

 

I bilaga 8.2 och 8.3 visas även hur detta kommer att slå i balansräkningen. Där finns resultat- 

och balansräkning enligt korridormetoden och övrigt totalresultat.  

Direkt mot resultat 

Fram till den 1 januari är det möjligt för företag att redovisa samtliga aktuariella vinster och 

förluster direkt mot resultaträkningen, även om de aktuariella vinsterna och förlusterna 

understiger gränsvärdet. Fördelar med detta sätt att redovisa är att det ger en bättre bild av 

pensionsskuldens storlek och att balansräkningens tillgångar och skulder visar verkliga 

värden. En nackdel är att volatiliteten i resultaträkningen ökar (Sundgren et al. 2009). 
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3.1.4    Reviderade IAS 19 - Förändringens innebörd 

 

3.1.5    Redovisningskonsekvenser 

Avkastning på förvaltningstillgångar 

Räntesatsen för avkastningen på förvaltningstillgångar (pensionsstiftelserna) ska justeras. När 

ändringen träder i kraft får företagen inte längre använda sig av den förväntade avkastningen i 

resultatet, utan ska istället använda sig av samma räntesats som tillämpas vid diskonteringen 

av pensionsåtagandena. Differensen mellan avkastningarna redovisas i övrigt totalresultat. 

Detta kommer att innebära att de som har tillämpat korridormetoden kommer att få ett 

försämrat rörelseresultat (Wadman, 2012). En annan detalj är den att IAS 1 kräver att en 

tredje balansräkning ska upprättas vid byte av redovisningsprincip per ingången av det 

tidigaste jämförelseåret (Edlund och Persson 2011). För aktieägarna är den här förändringen 

till något positivt, för nu kommer alla oredovisade pensionsunderskott upp på bordet 

(Hyttinge, 2012). 

Soliditet och volatilitet 

Den reviderade IAS 19 innebär att företagen ska redovisa sina aktuariella vinster och förluster 

i övrigt totalresultat. Detta gäller både de som legat inom och utanför “korridoren” 

(gränsvärdet). Företagen som har tillämpat korridormetoden ska, som en engångsföreteelse, i 
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och med denna ändring ska redovisa sina ackumulerade vinster och förluster mot eget kapital. 

Vilket kan få stora effekter på företagens redovisade soliditet (Wadman, 2012). Övergången 

kommer även att ha en negativ inverkan på skulden (Gordon och Gallery, 2012) och ge en 

ökad volatilitet i balansräkningen vilket både Amir et al. (2010) och Stickel och Tucker 

(2007) visar i sina studier.  

Påverkan på eget kapital 

Som tidigare nämnts ska det oredovisade aktuariella vinsterna och förlusterna upp mot eget 

kapital den första januari 2013. Hur det kommer att slå på företagens egna kapital varierar, då 

storleken på skulderna är från ingenting till flera miljarder beroende på vilket företag som 

granskas. Längre fram i tiden ska detta inte ge några större konsekvenser på välmående 

företag. Dock kan problem uppstå på kort sikt för företag med ett litet eget kapital och en stor 

skuld.  

 

Ett av de bolag som drabbas hårdast av denna regeländring är SAS. De har ett eget kapital på 

11,8 miljarder och ett pensionsunderskott på cirka 11 miljarder. Vilket betyder att 90 procent 

av eget kapital kommer att “ätas upp” i och med övergången till nya IAS 19. 

Det finns även problem i andra sektorer, såsom bank- och verkstadssektorn. Enligt SEB skulle 

eget kapital minska med 5,3 procent (5,9 miljarder), för Nordea och Swedbank försvinner 2,1 

respektive 2 procent av eget kapital. Electrolux tappar 14 procent (2,8 miljarder) av eget 

kapital. För Volvo innebär en övergång att 9 procent (8 miljarder) försvinner medans Sandvik 

och Assa Abloy kommer minska eget kapital med 7 respektive knappa 5 procent (Hyttinge, 

2012). I en studie av Stickel och Tucker (2007) visar att om denna regeländring hade införts i 

USA 2005 så hade de största företagen minskat eget kapital med 8-9 procent (Stickel och 

Tucker, 2007). 

3.2    Teoretisk referensram 

3.2.1    Rättvisande bild  

Begreppet 

Enligt traditionen är en redovisning som ger en sann och riktig bild “ true and fair”. Denna 

tradition har delats upp i två olika varianter. Den ena är representerad av FASB och den andra 

är representerad av IASB (Smith, 2006). Sveriges översättning av “true and fair” är 

rättvisande, men det skiljer sig om det är lämpligt för Sverige och övriga medlemsländer att 

översätta “true and fair” till sitt eget språk. Karel van Hulle (1997) menar dock att det inte 

finns någon anledning att översätta begreppet eftersom det är EU-domstolen som gör den 

slutgiltiga tolkningen av vad som är “true and fair view” 
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Enligt föreställningsramen i IASB 

Syftet med finansiella rapporter enligt IASB är att tillhandahålla information om ett företags 

finansiella ställning, resultat och om det sker förändringar i den ekonomiska ställningen. 

Bland användarna av de finansiella rapporterna ingår som exempel nuvarande och potentiella 

investerare, anställda, långivare, statliga myndigheter och samhället i övrigt. Några av de 

viktigaste egenskaperna i den informationen är att den ska vara användbar och ge en korrekt 

bild, och på så sätt återge transaktioner och andra händelser korrekt och som förväntas. Till 

exempel måste en balansräkning återge händelser på ett korrekt sätt som gett upphov till de 

tillgångar, skulder och eget kapital som på balansdagen uppfyller kriterierna för att tas med i 

balansräkningen. Informationen ska också vara jämförbar och göra det möjligt för användarna 

att över en längre period jämföra de finansiella rapporter som företag lämnar. Det innebär att 

värderingsprinciper och presentationstekniker ska redovisas på ett likformigt sätt, inom 

företag och i olika företag. Ett av kraven på jämförbarhet är att användarna skall informeras 

om vilka redovisningsprinciper som tillämpats då de finansiella rapporterna upprättats, om 

eventuella ändringar av dessa principer och om effekterna av dessa ändringar. Användarna 

måste också kunna identifiera skillnader mellan tillämpade redovisningsprinciper inom 

företag och mellan olika företag samt mellan olika perioder. Om detta uppfylls och tillämpas i 

företagen bidrar detta till jämförbarhet. Finansiella rapporter med kvalitativa egenskaper som 

beskrivs i IASB:s föreställningsram ger vanligtvis vad som uppfattas som en rättvisande bild 

(IFRS-volymen, 2012).  

Enligt IFRS 

Enligt IFRS uppnår ett företag under praktiskt taget alla omständigheter rättvisande bild 

genom iakttagande av tillämpbara IFRS-standarder men kräver också att: 

 

 Företaget ska välja och tillämpa redovisningsprinciper enligt IAS 8, som innehåller en 

hierarki av auktoritativ vägledning som företagsledningen ska överväga i avsaknad av 

en IFRS för en särskild post i den finansiella rapporten. 

 Företaget ska redovisa information, inklusive uppgifter om redovisningsprinciper, på 

ett sätt som ger relevant, tillförlitlig, jämförbar och begriplig information. 

 Företaget ska lämna ytterligare upplysningar tillämpning av kraven i IFRS inte är 

tillräckliga för att göra det möjligt för användarna att förstå inverkan av vissa 

transaktioner, andra händelser och förhållanden på företagets finansiella ställning och 

resultat (IFRS-volymen, 2012).  

Rättvisande bild efter den reviderade IAS 19 

Det råder skilda åsikter om den reviderade IAS 19 kommer att leda till en mer rättvisande bild 

av de finansiella rapporterna. Picconi (2006) fastslår i sin studie att det är svårare för 

investerare och andra intressenter att få en rättvis bild av företagens pensionsförpliktelser och 

dess effekter om de redovisar enligt korridormetoden, då skulden till stor del bara anges i 



Institutionen för Ekonomi  Stefan Harrå 

Examensarbete i Företagsekonomi, 15 p  Magnus Björk 

Högskolan i Gävle  HT 2012 

 

31 

 

noterna. Hann et al. (2007) håller inte med om att skiftet till övrigt totalresultat kommer att ge 

en mer rättvis bild av företagens pensionsåtagande. Snarare att det blir än svårare att förstå, då 

redovisningen i övrigt totalresultat kan bygga på antaganden som egentligen är helt felaktiga. 

 

Lars-Göran Eidstrand, som arbetar med koncernredovisning på TeliaSonera och som även 

medverkar i den här studien, säger till Pensionsnyheterna att det bara var en tidsfråga innan 

den här förändringen skulle hända. Han tycker att det känns naturligt att denna 

redovisningsprincip försvinner eftersom den redan har tagits bort ur det amerikanska 

regelverket. Detta gör även att företagen lever upp till principen att intäkter och kostnader ska 

finnas med i endera resultat- eller balansräkningen. Med korridormetoden skjuts 

intäkter/kostnader fram i tiden, då uteblir de ur företagens resultatbalansräkning. 

(Pensionsnyheterna, 2012) 

3.3    Tidigare studier 

Det har forskats mycket och gjorts åtskilliga uppsatser kring IAS 19 och redovisningen av 

förmånsbestämda pensioner. Eftersom den genomgått flera revideringar genom åren har det 

varit ett återkommande och aktuellt ämne att skriva om inom ekonomi och redovisning. Det 

har varit ett naturligt steg i processen att läsa tidigare studier för att säkerhetsställa att 

forskningen inte går i samma fotspår som tidigare forskare. Även för att kunna se 

förändringen av IAS 19 från andra synvinklar och på det sättet bygga vidare i ämnet. Flera 

studier har kommit fram till att den stora händelsen är att pensionsskulden kommer öka och 

att det kommer ge en stor effekt på eget kapital. Forskning kring den största parametern för 

det aktuariella antagandet som är diskonteringsräntan är intressant i sammanhanget eftersom 

den har en så pass stor påverkan på pensionsskulden. 

 

Fasshauer et al. 2008, studerar 265 företag i 20 europeiska länder för att bland annat fastställa 

vilken redovisningsmetod som används mest frekvent för redovisning av aktuariella vinster 

och förluster. De kommer fram till att en liten majoritet (136) tillämpar korridormetoden. I 

och med att det finns fler än en redovisningsmetod anser de att jämförbarheten mellan 

företagen blir aningen missvisande. Därför välkomnar Fasshauer et al. denna regeländring 

som de anser kommer att öka jämförbarheten mellan företagen internationellt. 

 

Ett annat motiv till att korridormetoden slopas är för att redovisningen av pensionsåtgandet 

dels ska bli lättare att förstå men även att det ska ge en mer korrekt information. Några som 

dock motsätter sig detta i sin studie är Hann, Heflin och Subramanayam (2007), där 

borttagandet av korridormetoden har fått en hel del kritik. Kritiken grundar sig i att 

antagandena som ska fastställas baseras på stora uppskattningar och att företagen nu måste 

redovisa de till fullo i perioden de inträffar. Uppskattningarna kan i sin tur slå väldigt fel och 

ge missvisande information i de finansiella rapporterna. Något de också lyfter fram är att det 

inte finns något i standarden som ger vetskap om hur företagen räknar fram den mest riktigt 



Institutionen för Ekonomi  Stefan Harrå 

Examensarbete i Företagsekonomi, 15 p  Magnus Björk 

Högskolan i Gävle  HT 2012 

 

32 

 

antagandet. De drar därför slutsatsen att den finansiella informationen inte kommer att bli till 

de bättre i och med slopandet av korridormetoden. 

 

Det har tidigare forskats kring möjligheten för externa intressenter att ta till sig och förstå 

pensionsinformation som finns tillgänglig i olika resultatprognoser och årsrapporter. Studien 

visar intressenter har svårt att återspegla informationen om framtida resultateffekter av 

pensionsåtaganden som är både relevant och av ekonomisk betydelse för externa intressenter. 

Picconi (2006) menar att det är svårare för investerare att tolka information om 

pensionsförpliktelser om de till stor del endast återfinns i noter, utanför balansräkningen, som 

vid korridormetoden. Studien visar däremot att det är lättare för intressenter att bearbeta 

information om pensionsförpliktelsen om de redovisas i övrigt totalresultat. 

 

Amir, Guan och Oswald (2010) studerar effekterna vid införandet av FRS 17 i Storbritannien. 

Studien bygger på en statistisk undersökning av 250 företag som använder sig av 

förmånsbestämda pensionsplaner och redovisar enligt FRS 17. Den visar effekterna av att 

redovisa de aktuariella vinsterna och förlusterna direkt mot eget kapital. Slutsatsen av att 

redovisa direkt mot eget kapital är att volatiliteten i balansräkningen ökar vilket i sin tur gör 

att företagen väljer att investera pensionsavsättningen i obligationer istället för aktier för att 

begränsa volatiliteten. 

 

Stickel och Tucker (2007) genomförde en snarlik studie på 500 stora företag i USA, de 

studerade förändringen av FAS 158 vilket innebar att redovisningen av aktuariella vinster och 

förluster ska ske mot eget kapital. Förändringen hade inte genomförts till fullo vid studiens 

tidpunkt, men studien visar vad som skulle ha skett om förändringen trätt ikraft 2005. De 

största företagen hade minskat eget kapital med 8-9 %. Vilket skulle leda till volatil 

balansräkning, neråtgående aktiekurser och försämrad kreditvärdighet. Författarna menar att 

dessa negativa konsekvenser kan leda till att företagen väljer att begränsa eller helt sluta 

använda sig av förmånsbestämda pensionsplaner. 

 

Genom att samla in 58 årsredovisningar från företag inom industrisektorn på Stockholms 

Large Cap-lista och genom telefonintervjuer vill Ståhle och Åsen (2012) veta varför vissa 

företag valt att inte använda sig av korridormetoden utan istället redovisa sina aktuariella 

vinster och förluster i övrigt totalresultat. Det främsta motivet bland företagen är att ge 

intressenter en mer rättvisandel bild av företagets finansiella åtaganden. Detta alternativ 

minskar även volatiliteten i resultaträkningen och ökar transparensen i rapporterna. 

 

Vid värderingen av ersättningar till anställda krävs aktuariella antaganden och 

nuvärdesberäkning med diskonteringsränta, som är ett väsentligt antagande då det påverkar 

storleken på pensionsskulden. Trots att det är statsobligationsräntan som diskonteringsräntan 

ska bygga på i Sverige enligt IAS 19 använder vissa företag bostadsobligationsräntan, som en 

form av företagsobligationsräntan. Statistiskt kan det konstateras att det finns en skillnad i 

åren och valet av diskonteringsränta. Slutsatsen av detta är enligt Senay Oguz och Markovic 
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(2012) att fler företag valt att gå över till bostadsobligationsräntan, som uppkommit som ett 

alternativ till följd av den ekonomiska krisen 2008 och för att företag tolkar standarden 

definitionerna för en företagsobligation olika.  
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4. Empiri 

4.1    Kort presentation av företagen 

Tabell 1 visar företagens ställning per den 31 december 2011. 

 

 
Tabell 1. 

4.2    Aktuariella antaganden 

Fastställande av antagandet 

Hexagon och Företag X 

Hos Hexagon och Företag X är det i grund och botten aktuarien som fastställer det mesta, då 

företagen inte har någon möjlighet eller ambition att vara insatta i alla lokala förhållanden. 

Det enda som företagen egentligen kan tänkas ha en uppfattning kring är de lokala framtida 

löneökningarna, eftersom det inte är säkert att dessa är desamma som landet eller branschen i 

övrigt. Den lokala aktuarien är insatt i vad den förmånsbestämda planen innebär och 

förutsättningarna får aktuarien från företagen när denne ska utföra beräkningarna för första 

gången. Vidare uppdateras aktuarien löpande vid nya beräkningar. Uppdateringarna kan 

innefatta om det tillkommit en mängd nya till planen, eventuella dödsfall och aktuella 

lönenivåer.  

Företagen går inte ut med några riktlinjer om hur antagandena ska vara, utan de tar bara 

besluten om löneutvecklingen. Skulle företagen anse att de antaganden som de erhållit från 

aktuarien är orimliga så skulle de ifrågasättas. Hexagon och Företag X säger att antagandena 

inte kommer att påverkas när korridormetoden försvinner som redovisningsmetod. 

 

TeliaSonera 

TeliaSonera säger att processen för att bestämma de aktuariella antagandena inte kommer att 

skilja sig åt i och med denna regeländring. Det är IAS 19 som anger hur de olika antagandena 
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ska sättas. Det som kommer att förändras är det löpande arbetet. Tidigare har TeilaSonera 

kunnat jobba med en budget för nästkommande år, där avvikelserna från deras antaganden 

räknats fram vid årets slut och “hamnat” i korridoren. Från och med 2013 måste de löpande 

bokföra avvikelserna mot budget genom eget kapital. 

 

Sandvik 

Sandvik säger att de aktuariella antagandena är väldigt lokala och varje plan har egna 

antaganden. De har en ganska klar process i hur de fastställer dessa. De jobbar tillsammans 

med en global aktuarie som vägleder företaget att koordinera jobbet kring hur de sätter dessa 

antaganden, samt att de ligger på rätt nivåer i de olika geografierna i de olika antagandena. 

Även om Sandvik tar ett formellt beslutet på höstmötet i oktober, så ska det spegla 

förutsättningarna på balansdagen. I realiteten spikar de egentligen antagandena redan i 

oktober och sen följer de utvecklingen fram till årsskiftet. Om det är någon parameter som 

behöver ändras någonstans så görs det. Det som är viktigt i de här antagandena är att de är 

långsiktiga även om de ska spegla villkoren på balansdagen. En annan viktig detalj som 

Sandvik har diskuterat mycket kring är att det gäller att ha en väldigt fast process hur 

antagandena fastställs och vilka modeller som följs, annars blir det väldigt rörigt inför 

balansdagen. 

 

NCC 

NCC tar själva fram och fastställer de aktuariella antagandena enligt IAS 19, därefter görs 

beräkningarna ganska tidigt på höstkanten för att få en prognos för kommande års budget. 

Budgeten presenteras i november, därför startar processen med att ta fram antaganden redan i 

månadsskiftet september/oktober. Det negativa med att räkna fram antagandena så tidigt på 

året är att NCC inte har några företag att jämföra sina antaganden emot. NCC menar att en 

jämförelse underlättar att se om deras egna antaganden ”ligger rätt”. 

Diskonteringsräntan 

Hexagon 

Hexagon baserar sin diskonteringsränta efter vad stora statliga institut kommer fram till. 

Hexagon har bett företagen i koncernen som behandlar pensionsskulder att med 

pensionsinstituten gå igenom diskonteringsräntorna och se över detta om de faktiskt är 

kompatibla med löneutveckling, inflation och annat som berörs av denna regeländring.  

Hexagon har mer fokus på diskonteringsräntan nu än tidigare eftersom diskonteringsräntan är 

den parameter som varierar mest över tiden. 

 

En annan detalj som Hexagon anser att det går att kritisera IASB för är det att den ränta som 

används på balansdagen är för en skuld som förfaller om 20 år. Att använda dagsräntan på det 

här sättet är en typ av marknadsvärdering av en skuld på en dag, vilket Hexagon anser vara 

lite ologiskt. För att undvika alltför mycket volatilitet har Hexagon en halv procents 

felmarginal. Har räntan legat på 3,5 procent ett år och aktuarierna kommer fram till att räntan 

ska vara 3,3 procent nästa år, kan de ligga kvar på föregående års räntenivå för att undvika en 
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större volatilitet. I dagsläge har den långa räntan backat med en procentenhet vilket ger en stor 

effekt på skulden. 

 

TeliaSonera 

Det antagande som påverkar mest är diskonteringsräntan, därför är det viktigt att den blir 

“rätt”. 

 

Sandvik 

Sandvik har störst fokus på diskonteringsräntan, den är det mest potenta antagandet. Rör sig 

räntan, då brukar skulder röra sig ordentligt menar Sandvik. Sandvik har olika governence-

forum som tar beslut om vilka nivåer företaget ska jobba med. De har något som heter Group 

Pension Commity som består av de större länderna där Sandvik har förmånsbestämda planer. 

Group Pension Commity sammanträder två gånger om året där de på höstmötet ägnar en del 

tid till att diskutera ränteutvecklingen, då den är av stort intresse. Här tas även beslutet om 

vilken nivå det är som gäller för Eurozonen, för Sverige osv. Det ska dock till ganska rejäla 

ändringar innan de skruvar upp eller ner en parameter som räntan.  

 

Det finns en fastslagen modell där Sandvik väljer deras globala aktuaries sätt att fastställa 

diskonteringsräntorna, som baseras valutans marknadsränta i de olika zonerna och länderna. 

Sandvik tar även hänsyn till de olika löptiderna i de enskilda planerna, då den återstående 

tjänstgöringstiden kan variera. Sandviks aktuarie har en modell där en exempelränta räknas 

fram, en så kallad avkastningskurva. Med hjälp av den ser Sandvik hur räntan ser ut för olika 

löptider och den bygger de på marknadsräntorna som finns ute i världen. Det är det som ligger 

som grund för hur Sandvik sätter diskonteringsräntan för de olika länderna. Skulle 

marknadsräntorna gå upp exempelvis en halv procent från när de tog avstamp till den sista 

december, får det som en konsekvens av att diskonteringsräntan stigit så mycket ändra räntan 

för de planer som påverkas. Det är ett beslut som Sandvik kan ta i början av januari, då 

företaget har en mer klar bild av läget. Företagets aktuarie har en modell som ligger till grund 

för det hela och det finns ett litet spelrum på plus/minus 0,25 procent som de försöker ligga 

inom eftersom räntorna kan röra på sig signifikant lite upp och ner. 

 

NCC 

Den parametern NCC jobbar mest med är räntan, som bestäms efter skuldens duration. 

Durationen hos NCC är 28 år. Fokuset har uteslutande legat på ränta för NCC, men nu 

kommer företaget även ta hänsyn till inflationen, att den justeras och blir kompatibel med 

räntan. NCC har tät kontakt med sina aktuarier. De informerar NCC när de får in information 

om stora företag som har ungefär samma duration som NCC, vilket ger de en möjlighet att 

jämföra antagandena. Nätverket Näringslivets Redovisningsgrupp gör en enkät varje höst där 

alla stora bolag brukar medverka. I den enkäten kan NCC utläsa vad de flesta bolag beräknat 

sin diskonteringsränta och inflation till. Vilket är av intresse, för att se hur NCC:s beräkningar 

står sig jämfört med andra bolag. 
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Statsobligationsräntan eller bostadsobligationsräntan 

Företag X 

Företag X använder sig av statsobligationsräntan som diskonteringsränta och följer det som 

står i IAS 19. 

 

Hexagon 

Hexagon baserar sin diskonteringsränta på förstklassiga företagsobligationer där marknaden 

för dessa är tillräckligt djup, annars använder Hexagon sig av statsobligationsräntan. Hexagon 

tycker verkligen att ett försök att få till stånd en ränta som baserar sig på företagsobligationer i 

Sverige borde ske för att den rättvisande bilden ska bli så rättvis som möjligt. Att Tyskland, 

Frankrike m.fl. kan använda sig av företagsobligationer som är betydligt högre än 

statsobligationsräntan ger en missvisande blid av pensionsskulden. Det geografiska området 

företagen verkar i ska inte ha någon betydelse. Frågan om att använda sig av 

bostadsobligationer som ett alternativ till statsobligationer har inte behandlats av Hexagon. De 

säger att en bostadsobligationsränta är en gråzon, då det är svenska bolag som har gått ihop 

och enats om att bostadsobligationsräntan är ett bra alternativ till statsobligationsräntan. 

 

TeliaSonera 

Huvudregeln enligt IAS 19 är att diskonteringsräntan ska sättas efter förstklassiga 

företagsobligationer på en väl fungerande andrahandsmarknad och utgivna i samma valuta 

som pensionsförpliktelserna. Innan 2004 skapade TeliaSonera en syntetisk ränta, företaget 

räknade fram vad en företagsobligation egentligen skulle ha för diskonteringsränta. 

TeliaSonera utgick från en statsobligation, lade på en del riskpremier och anpassade 

durationen till skulden, därefter räknade de fram obligationens värde. Detta tillvägagångssätt 

började sedan ifrågasättas till IASB, som beslutade att detta inte var motiverat. Ett alternativ 

till detta var att basera räntan på eurobounds (europeiska företagsobligationer). Detta är dock 

bara möjligt för länder i eurozonen och eftersom Sverige har svensk valuta gick inte det. Från 

och med 2004 till 2009 diskonterade TeliaSonera enligt statsobligationsräntan, men 2010 kom 

bostadsobligationer som ett alternativ. Sedan tre år tillbaka har TeliaSonera baserat sin 

diskonteringsränta på bostadsobligationer, som enligt TeliaSonera är företagsobligationer. 

I höstas började börsen intressera sig för att diskonteringsräntan fastställs på olika grunder. 

Börsen granskade och ifrågasatte att vissa företag räknade på bostadsobligationer medans 

andra räknade på statsobligationer. Men så sent som igår (den 29 november 2012) kom ett 

utlåtande från börsen att de godkänner användandet av bostadsobligationsräntan som 

diskonteringsränta. Dock ställer sig börsen fortfarande lite frågande till tunn handel, de anser 

att företagen kan “vrida” sin kurva lite efter hur de själva vill. TeliaSonera tycker dock att det 

är olyckligt att sättet att bestämma diskonteringsräntan varierar på olika marknader, att samma 

pensionsplan värderas olika beroende på vilken geografisk marknad företaget befinner sig på. 

 

Sandvik 

Sandvik gick för två år sedan över till bostadsobligationer efter en diskussion med revisorer, 

aktuarier och stora bolag. De kom fram till och tyckte mer eller mindre att bostadsobligationer 
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var det mest rättvisa sättet samt för att svenska bolag skulle få en hyfsat jämförbarhet med 

andra bolag. Sandvik menar att jämfört med tyska bolag, som har en fungerande 

företagsobligationsmarknad, känns det orättvist att Sverige inte skulle få använda 

bostadsobligationer för att diskontera deras pensioner. Då skulderna egentligen är likartade i 

sin natur, skulle det vara märkligt att ha en högre värderad skuld bara för att företaget befinner 

sig i Sverige istället för Tyskland. Det var en konsensusuppfattning att 

bostadsobligationsräntan speglar de svenska förhållandena på ett bra sätt.  

 

NCC 

NCC började sedan förra året ta hänsyn till bostadsobligationer. När NCC ska fastställa räntan 

tittar de på ”spreaden” (spridningen) mellan en statsobligation och bostadsobligation på 10 år 

eftersom det inte finns en fungerande djup marknad för bostadsobligationer på 30 år. 

Bostadsobligationer ligger ungefär 0,7 procentenheter högre än statsobligationer. Utifrån detta 

tittar NCC på statsobligationer med en duration på 28 till 30 år och lägger på ”spreaden” 

företaget hade mellan bostadsobligationer och statsobligationer med en duration på 10 år. 

Denna metod blir en slags extrapolering av diskonteringsräntan. Skälet till detta är att NCC 

vill ha en så rättvis ränta som möjligt. Utan den här extrapoleringen skulle räntan bli 0,3 

procentenheter lägre vilket skulle slå för hårt. Skulle extrapoleringen landa under 

bostadsobligationsräntan rättar företaget sig efter bostadsobligationsräntan istället. I år har 

NCC även tagit hänsyn till inflationen. 

4.3    Pensionsplaner 

Förmånsbestämda eller avgiftsbestämda pensionsplaner 

Företag X 

Företag X har under de senaste tio åren successivt gått över till avgiftsbestämda planer där det 

är möjligt. Detta har inte med korridormetoden att göra utan för att de förmånsbestämda 

planerna kan bli ganska dyra. 

 

Hexagon 

Hexagon har som mål att gå över till avgiftsbestämda planer och tänker inte bygga upp några 

fler framtida pensionsskulder i balansräkningen. Hexagon säger att det är lättare att ha koll på 

läget med en avgiftsbestämd plan och för att slippa belastningen i balansräkningen. Det finns 

ingen speciell skuld i och med en avgiftsbestämd plan, bara en årlig kostnad för 

pensionspremier som belastar resultaträkningen. 

 

TeliaSonera 

TeliaSonera har stoppat inträdet till förmånsbestämda planer och även flyttat över personers 

nyintjänade till premiebestämda planer om detta varit möjligt. 
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Sandvik 

Sandvik har tagit ett inriktningsbeslut där de ska söka sig emot avgiftsbestämda lösningar där 

det är möjligt. Det har varit en inriktning oberoende vilken redovisningsprincip som har gällt. 

Redovisningen har inte styrt Sandvik mot någon speciell riktning. Det har Sandvik gjort i 

likhet med många andra stora börsbolag för att komma bort från förmånsbestämda planer som 

de har betraktat som riskabla lösningar för pensioner. Detta har varit en inriktning sedan 

tidigare och den ligger fast. Det är ingenting som påverkas av att de ändrar redovisningen 

enligt IAS 19. Sandvik menar att de redan hade gått över i mångt och mycket till 

avgiftsbestämda pensionsplaner istället för förmånsbestämda bakåt i tiden. En fördel med 

avgiftsbestämda planer är att balansräkningsrisken försvinner, som annars går upp och ner när 

skulden ska marknadsfördelas. Detta är något som Sandvik har med sig från de gamla 

förmånsbestämda pensionsplanerna; de fortsätter inte att bygga på och göra den större och 

större. I årsredovisningen går det att utläsa att förpliktelsen är ganska stor, ca 16-17 miljarder, 

och då har Sandvik ändå stängt den planen. Om den däremot bara rullar på skulle den växa 

vilket skulle innebära ännu större risker. Över tid skulle det här vara ett avklingande problem i 

och med att de förmånsbestämda planerna stängs i takt med att folk avlider. Det finns dock 

andra risker som företagen kanske inte har i sina räkenskaper. Ett exempel kan vara om de har 

ofördelaktiga pensionsplaner för sina anställda så kan det smälla tillbaka på arbetsgivaren 

över tid och därför bör sådana aspekter också vägas in. 

 

NCC 

För NCC är inte en övergång till avgiftsbestämda planer aktuellt men detta kommer ändå att 

ske per automatik år för år om inte företaget väljer att göra något annat. Unga människor idag 

slussas in i ITP 1 och de som omfattas av ITP 2 blir äldre och äldre och försvinner tillslut. 

Bakgrunden till det är att om du är född 1979 eller senare, blir du per automatik placerad i ITP 

1 (ptk, 2012). 

4.4    Effekter av reviderade IAS 19 

Soliditet 

Företag X 

Företag X beskriver att det kommer att bli “ett hack” i det egna kapitalets kurva när eget 

kapital ska reduceras med den uppskjutna skulden. Även soliditeten kommer att sänkas med 

ett par procentenheter. Företag X tror inte att synen på företaget kommer att förändras bara för 

att skulderna kommer att påverka det egna kapitalet och vissa nyckeltal negativt. Detta är 

något som varit känt hela tiden i noten där den totala summan pensionsskuld finns i en mer 

detaljerad form. 

 

TeliaSonera 

I TeliaSoneras fall kommer soliditeten att minska något. 
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Hexagon 

2011 beräknade Hexagon vad en övergång till den nya IAS 19 hade inneburit just då. De 

skulle få en resultatförsämring på 7 miljoner Euro och skulden skulle öka med 40 miljoner 

Euro. Soliditeten skulle inte påverkas nämnvärt. 40 miljoner Euro i förhållande till 2,5 

miljarder Euro i eget kapital är enligt Hexagon ingen stor sak.  

 

Sandvik 

De oredovisade aktuariella förlusterna kommer inte som en chock för Sandvik. Sandvik har 

varje år haft koll på hur mycket oredovisat som egentligen ska läggas på den redovisade 

pensionsskulden. Sandvik sitter inte på någon tickande bomb som andra utsatta bolag kanske 

gör. Sandvik påverkas “mittemellan” om de jämför sig med övriga stora bolag. Deras 

uppskjutna skuld på 3,2 miljarder kronor förra året är procentvis varken stor eller liten. Den 

stora effekten kommer att komma i balansräkningen; pensionsskuld, eget kapital och de 

finansiella nyckeltalen kopplat till det. Soliditeten kommer att påverkas negativt, men 

eftersom Sandvik har bra finanser blir detta inget problem. Det påverkar även andra 

finansiella nyckeltal som till viss del blir sämre och det är något som de måste ha i beaktande, 

som en slags invänjningsperiod. Oavsett om Sandvik redovisat det här öppet eller inte har 

pensionsskulderna funnits där hela tiden. Det är ingen försämring av Sandvik som bolag utan 

det är ett nytt sätt att redovisa. 

 

NCC 

NCC har förhållandevis ganska stora aktuariella förluster och brukar figurera i topp 10 ibland 

svenska stora bolag. De har tidigt gjort beräkningar hur detta ska slå och därför är bolaget och 

styrelsen väl medvetna om vad som kommer att hända. Det finns ingen plan på att ändra 

nyckeltalsmål och det kommer heller inte innebära några akuta problem. Balansposten 

kommer att förändras och den kommer att sjunka med de här aktuariella förlusterna. Det 

innebär att soliditeten kommer att sjunka, men inte mycket. NCC räknar med någon 

procentenhet eftersom de har en balansomslutning på ungefär 35 miljarder kronor. 

 

Tabell 2 visar företagens oredovisade aktuariella vinster och förluster i förhållande till eget 

kapital vid bokslutet 2011. Skulle denna regeländring inträffat den första januari 2012 skulle 

företagen i stort sätt förlora respektive procentsats av eget kapital. 

 
Tabell 2. 
Datan framräknad med hjälp av respektive företags årsredovisning 2011. 
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Volatilitet 

Företag X 

Företag X säger att det kommer att bli mer volatilt eftersom konsekvenserna av denna 

regeländring kommer att “slå rakt in”. Den stora volatiliteten blir i övrigt totalresultat 

eftersom det är där den aktuariella delen hamnar. Företag X beskriver att en förändring av 

diskonteringsräntan med en procent skulle kunna innebära att skulden förändras med 25 

procent. Därför kommer skulderna att påverkas kraftigt i en upp- eller en nedgångsfas.  

Hexagon 

Volatiliteten som uppkommer hamnar i eget kapital, vilket Hexagon inte tror att många 

kommer att bry sig om.  

TeliaSonera 

TeliaSonera säger att från och med 2013 ska företag löpande bokföra aktuariella 

vinster/förluster mot eget kapital vilket innebär att eget kapital kommer få större volatilitet 

framöver.  

Sandvik 

De stora svängningarna kommer att uppstå i balansräkningen. Volatiliteten i eget kapital 

kommer med stor sannolikhet att öka från 2013 och framåt när de har genomfört den här 

korrigeringen och kommit till den nya nivån på redovisningen. 

 

NCC 

Svängningarna kommer ske i övrigt totalresultat som sedan slår mot eget kapital, det är där 

det kommer att synas. NCC skulle vilja börja göra en beräkning per halvårsskiftet från 2013 

av försiktighetsskäl för att se att inte någonting oväntat slår; exempelvis att populationen 

förändras, att räntan sticker åt något håll, att inflationen eller någon annan parameter sticker 

iväg. 

Övriga effekter  

Hexagon 

Hexagon tror att det kan bli ett ökat tryck på aktuarierapporter, vilket resulterar i att 

aktuarierna kommer att får göra beräkningar oftare. Dessa beräkningar har Hexagon och 

antagligen resterande företag som använt sig av korridormetoden bara beställt en gång per år 

tidigare. Hexagon tror även att det kan komma att krävas en större noggrannhet när 

korridormetoden försvinner. De kan tänka sig att om ett företag har ett litet eget kapital så kan 

de behöva nya beräkningar oftare än företag med ett större eget kapital. 

Sandvik 

Resultaträkningen förlängs med övrigt totalresultat där det kan uppstå stora poster.  
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NCC 

NCC tror inte processen kommer att se annorlunda ut när det gäller fastställandet av 

antagandet, men de kommer inte att ta hänsyn till någon avkastningsprocent då 

avkastningskravet efter förändringen kommer att baseras på diskonteringsräntan. 

4.5    Redovisningskonsekvenser 

Rörelseresultatet 

Företag X 

Företag X tycker att det är svårt att förutspå hur denna förändring kommer att påverka 

rörelseresultatet. Amorteringen av de aktuariella förlusterna som har varit en kostnad som 

påverkat rörelseresultatet varje år försvinner. Den förväntande avkastningen kommer att 

minska, men eftersom Företag X har många planer är det svårt att bedöma hur det kommer att 

slå i framtiden. Känslan hos Företag X är att detta kommer att vara positivt för 

rörelseresultatet då ”bordet rensas” på alla pensionsskulder. De framtida aktuariella 

förlusterna sker momentalt i övrigt totalresultat som inte påverkar rörelseresultatet. Det som 

händer med pensionsskulden nu är att de krediterar pensionsskuld och debiterar eget kapital; 

en engångseffekt i samband med bytet av redovisningsprincip. Årets totala resultat går in i 

eget kapital och hela effekten av alla övrigt totalresultatposter kommer att synas i eget kapital 

och inte i någon annan balanspost. Företag X kommer fortfarande ha en skuldpost som avser 

förmånsbestämda planer i balansräkningen, men kostnaden för att redovisa denna kommer att 

hamna på lite olika ställen nu än tidigare. Framförallt kommer hela kostnaden att redovisas 

omedelbart och inte genom en amorteringscykel. Det är därför slagigheten i resultatet 

uppkommer. 

 

Hexagon 

Hexagon har tidigare redovisat hela pensionskostnaden inklusive räntan och avkastningen på 

pensionsskulden i rörelseresultatet. När räntan minus avkastningen kommer att bli ett negativt 

tal (vilket det inte har varit tidigare) kommer de flytta ner det i finansnettot för att mildra 

effekten på rörelseresultatet. 

 

Telia 

Det kommer att bli lite högre kostnader i resultaträkningen ner till resultatet efter finansiella 

poster. 

 

Sandvik 

Enligt Sandvik är en fördel med den nya standarden att resultateffekten ovanför 

rörelseresultatet blir mer stabil. Vissa år kan det vara rätt stora avvikelser, när korridorvärdena 

och begränsningsnivåerna passeras, vilket kan leda till att det blir rätt mycket som ska 

amorteras året efter. Resultateffekten där det kan svänga kommer att hamna i övrigt 

totalresultat. I resultaträkningen ser Sandvik därför inga större effekter. Det är eget kapital och 

pensionsskulden som kommer att kräva sin förklaring.  
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NCC 

NCC räknar med att det inte kommer ske någon större förändring rörelseresultat. Det är i 

övrigt totalresultat det här kommer att synas. 

Upplysningskravet 

Företag X 

Företag X kommer att få ta in lite fler uppgifter om diverse känslighetsanalyser som visar 

“vad som händer om detta händer”. Vad händer till exempel med skulden om räntan går upp 

ett hack? Förr fanns det sådana analyser på några antaganden men enligt Företag X ska 

företagen mer eller mindre ha det på alla antaganden nu. 

 

Sandvik 

Sandvik tror att kraven på upplysningar ökar och att de kommer att få visa upp mer 

information om riskerna som finns förknippade med de här olika planerna, fler beskrivningar 

hur planerna är uppbyggda och hur planerna ser ut i olika länder. Det är något som Sandvik 

kommer att arbeta mer med framöver och försöka skapa ett gemensamt tänk runtomkring vad 

som är vettiga nivåer att upplysa om. Det tillkommer extra krav på hur de ska redovisa deras 

planer i årsredovisningen, men detta kommer ske först i 2013 års årsredovisning. Sandvik har 

svårt att uppskatta om upplysningskravet kommer att påverka folks bild av Sandvik.  

 

NCC 

NCC kommer att få vänja användarna av rapporterna och förklara den här aktuariella 

förlusten eftersom den tidigare har varit “bortplockad. Det har inte varit någon diskussion 

kring den aktuariella förlusten tidigare, men det kommer högst sannolikt bli frågor på den nu. 

Framförallt om det blir stora svängningar som ger stora effekter. 

Avkastning på förvaltningstillgångar 

Företag X 

Företag X tycker att det är egendomligt att de nu måste använda sig av samma ränta 

(diskonteringsräntan) till beräkningen av skulden som avkastningen. Det innebär att de som 

varit duktiga på att förvalta sitt pensionskapital inte kommer att dra någon nytta av det alls, 

medan de som har varit sämre på det kommer att gynnas av den här ändringen. Företag X 

förstår vad IASB vill komma åt med denna ändring. Företag har rent teoretiskt kunna laborera 

med den förväntade avkastningen för att mixa med storleken på skulden. Det har funnits 

misstankar om att vissa företag har gjort det men i samband med den här regeländringen går 

detta inte att göra längre, säger Företag X. 

 

Hexagon 

En stor redovisningskonsekvens enligt Hexagon är att det inte längre går att använda sig av 

den förväntade kapitalavkastningen på pensionstillgångar och att det istället är 

diskonteringsräntan som ska användas.  
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NCC 

NCC nämner att företagen tidigare har kunnat laborera med avkastningen på 

förvaltningstillgångar. Det är därför IASB nu har tagit bort den som ett aktuariellt antagande 

och istället fastställt den till diskonteringsräntan. De företag som har laborerat har satt den 

förväntade avkastningen för högt för att få ett bättre resultat. Detta har i sin tur skapat en 

aktuariell förlust som företagen “bara” har lagt undan utanför balansräkningen. På de viset har 

företagen förbättrat resultatet. Detta är något som dessa företag får sota för nu enligt NCC när 

den möjligheten försvinner och alla oredovisade aktuariella förluster ska täckas med eget 

kapital. 

Övriga konsekvenser 

Företag X 

Företag X säger att den största konsekvensen är justeringen av ingående eget kapital den 

första januari 2013 eftersom de måste korrigera det redan vid ingångsåret till det året som blir 

jämförelse året.  

 

TeliaSonera 

Enligt TeliaSonera kommer konsekvensen bli att de måste hitta rutiner som fungerar i det 

löpande arbetet.  

 

Sandvik 

Sandvik säger att det är ganska ”rakt fram” redovisningsmässigt även om det är stora belopp 

som spelar in. Ur ett redovisningsperspektiv är detta, enligt Sandvik, en av de större 

händelserna på länge. De säger att det är ett nytt sätt att redovisa och därför kommer siffrorna 

att se annorlunda ut över tid här och nu. Pensionsskulden ska upp i balansräkningen som ett 

första steg och sen kommer det bli kvartalsrapporter där det blir en marknadsvärdering varje 

kvartal av pensionsskulden. En annan effekt när det gäller processen vid antagandet är att de 

tidigare kunnat följa en prognos hela året, bokat av efter den och tagit resten i 

årsredovisningen (grovt förenklat). Efter förändringen dyker det upp en ny skuld varje kvartal 

beroende hur räntorna har gått och hur avkastningen på tillgångarna har varit. När Sandvik 

ska göra detta kvartalsvis kanske de kommer att få göra någon annan anpassning, dels för att 

titta på hur räntorna dragit iväg men det kan komma att behövas fler bedömningar hur de ska 

göra varje kvartal. Detta kommer leda till mer jobb i kvartalen för de som arbetar med 

pensionsplanerna på Sandvik. Detsamma gäller för deras samordnande aktuarie på gruppnivå 

eftersom det kommer önskas fler beräkningar av aktuarien varje kvartal. 

 

NCC 

NCC säger att balansräkningen verkligen kommer att visa exakt vad nettoskuld/tillgång är 

eftersom att de nettoredovisar pensionsåtagandet med tillgångar i stiftelsen. De tror att den 

tillgång de har haft kommer kanske bli plus minus noll eller möjligtvis en liten förlust, då de 

tar hänsyn till de aktuariella förlusterna. De måste vara vaksamma och göra beräkningar 
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oftare för att se vad som händer och kolla av räntan mer löpande, vilket leder till mer arbete 

över året. 

4.6    Synen på reviderade IAS 19 

Svaren i detta avsnitt bygger på respondenternas tro om framtida händelser, då regeländringen 

inte hade trätt ikraft när intervjuerna genomfördes. 

 

Företag X 

Företag X säger att det är väldigt få analytiker och andra som egentligen tittar på övrigt 

totalresultat, de stannar vid nettoresultatet för året, trots att det kan ligga väldigt stora siffror 

nere i övrigt totalresultat. Det kan förekomma att halva årsvinsten försvinner i övrigt 

totalresultat. Problemet är att de flesta som tittar i övrigt totalresultat knappt begriper vad det 

är för poster som ligger där, eller vilka slutsatser som ska dras. Företag X tror att förvirringen 

bara kommer att öka nu när det successivt tillkommer fler och fler poster nere i övrigt 

totalresultat. Det är det som är dilemmat med att redovisa på det här sättet. Företag X tycker 

att korridormetoden är den mest korrekta redovisningsmetoden, för då undviks 

engångseffekterna när räntan ändras kraftigt ett visst år, vilket innebär att skulden ändras med 

en faktor 25 gånger ränteändringen. Med korridormetoden undviks slagigheten, vilket ger ett 

mer utjämnat förlopp vilket Företag X anser är det mest korrekta. Vidare anser de att 

amorteringen borde påverka rörelseresultatet och därför vore det mest logiskt att behålla 

korridormetoden. Fortsättningsvis skulle inte Företag X bli förvånat om IASB inom tio år 

ändrar sig igen för att det sättet att redovisa tillslut blir helt obegripligt. Att det blir för många 

svårbegripliga poster i övrigt totalresultat som ingen riktigt kan förklara. Den här 

regeländringen tror Företag X inte är någon lyckad lösning på sikt. 

 

Sandvik 

Sandvik är övertygade om att intresset för pensionen nu kommer att öka. De tror även att 

analytiker har börjat fått hyfsad koll på vad detta innebär och hur det kommer att slå, även att 

de flesta svenska börsbolag har oredovisade aktuariella förluster som nu ska fram. Det är med 

andra ord redan inräknat i deras analyser. Sandvik tror dessutom att analytiker inte tittar så 

mycket på övrigt totalresultat utan mest på nettoresultat. De tror att övrigt totalresultat mer är 

för redovisningsfolket och det är något som är viktigt att skilja på. 

 

NCC 

NCC tror att folk vet vad det handlar om. Det pratades om denna regeländring redan vid 

årsredovisningen förra året och vidare har även pratats om det vid analytikerträffar under året. 

Även om det kommer att gå upp och ner i övrigt totalresultat ställer sig NCC frågan om hur 

många som egentligen är intresserad av övrigt totalresultat. De tror att analytiker tittar mer på 

rörelseresultatet, möjligtvis också på nettoresultatet men inte övrigt totalresultat. På 

analytikerträffar pratas det nästan bara om det som sker ner till rörelseresultat. NCC säger att 

övrigt total resultat kanske kommer att få mer utrymme på träffar och i allmännhet i och med 

denna regeländring. Personligen tror NCC att förändringen leder till en mer rättvisande bild  
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när företagen redovisar en korrekt nettoskuld eller nettotillgång. Nackdelen är att det blir lite 

slagit och att det kommer att synas mer i resultatet än vad det gjort tidigare. NCC tycker också 

att från och med när IASB skrev IAS 19 har det inte gått lång tid innan de börjat fundera på 

förändringar i den. Inom vissa andra områden i IFRS som ska komma 2013/2014 hade EU 

inte ens hunnit godkänna det här innan det hade kommit ändringar. NCC tycker att de borde 

kunna tänka efter före. Ibland kommer ändringar lite väl snabbt i befintliga standarder som 

inte varit ute speciellt länge. 

5. Analys 

I analys avsnittet baseras majoriteten av svaren på vad respondenterna i nuläget tror hur denna 

regeländring kommer att påverka framtiden, då den inte hade trätt i kraft när intervjuerna 

genomfördes. 

5.1    Aktuariella antaganden 

Fastställande av antagandet 

Företag X, Hexagon, TeliaSonera och Sandvik 

Gemensamt för Hexagon, Företag X, Sandvik och TeliaSonera är att de har en aktuarie som i 

grund och botten fastställer deras aktuariella antaganden. Sandvik har en global aktuarie som 

hjälper dem koordinera jobbet så att de ligger på rätt nivåer med ränta, livslängd och de övriga 

antagandena då de olika länderna är väldigt lokala och varje plan har sina egna antaganden. 

Hexagon och Företag X går i samma riktning och säger att de varken har möjlighet eller 

ambition att vara insatta i de lokala förhållandena och att de därför har lokala aktuarier som är 

väl insatta i de lokala förmånsbestämda planerna. Det är tydligt att det är en komplicerad 

process som kräver stora ekonomiska resurser och som är tidskrävande eftersom det är så pass 

mycket data som ska samlas in och beräknas. Det konstateras även i IAS 19 att 

förmånsbestämda planer är komplicerat då det krävs dessa aktuariella antaganden för att 

beräkna förpliktelsen och kostnaden. Förpliktelserna beräknas dessutom till diskonterade 

värden eftersom de med stor sannolikhet kommer regleras många år efter den anställde har 

utfört tjänsterna (IAS 19, 2012, p. 48). Beechy lyfter även fram två faktorer som gör 

pensionsredovisningen mer komplicerad. Det första är att företagen måste göra ett stort antal 

framtida ränteberäkningar och det andra är skillnaden mellan det verkliga värdet och det 

redovisade värdet (Beechy, 2009).  

 

Hexagon och Företag X säger att det enda de kan tänkas ha en uppfattning om annars är de 

lokala framtida löneökningarna då det inte kan säkerställas att dessa är desamma som landets 

eller branschen i övrigt. De nämner också att de kan uppdatera till aktuarien utifall det 

tillkommit nya till planen, eventuella dödsfall och aktuella lönenivåer. Dessa så kallade 

demografiska antaganden som till exempel livslängden behöver uppskattas eftersom 

pensionen upphör när den anställde dör. Personalomsättningen måste vara känd för de planer 
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som kräver att anställda arbetar en viss tid inom företaget innan de får rätt till pension 

(Marton, 2010). PRI Pension nämner i sitt exempel i den teoretiska delen att om livslängden 

skulle öka så skulle kostnaden för ålderspensionen att öka och om dessa ändringar inte skulle 

göras i livslängdsantagande skulle det innebära att framtidens reserveringar ej räckte till (PRI 

Pensionsgaranti, 2011). På Sandvik har de diskuterat mycket kring hur viktigt det är att ha en 

fast process hur de sätter det här antagandena och vilka modeller de följer för att det inte ska 

bli rörigt på balansdagen.  

 

NCC 

NCC skiljer sig en del i fastställandet av de aktuariella antagandena eftersom de själva tar 

fram dem. För att veta att de är rätt ute i sina antaganden har de tät kontakt med aktuarier som 

ger dem information så att de kan jämföra andra bolags antaganden med sina egna. NCC är av 

dessa fem bolag tidigast ute med sina antaganden som sker redan i månadsskiftet 

september/oktober. NCC har vid den tidpunkten inte många bolag att jämföra med. Sandvik 

tar fram sina i oktober.  

 

Gemensamt för alla företag 

Det framkommer från samtliga bolag i intervjuerna att det inte är mycket som de egentligen 

ändrar på i de aktuariella antagandena. Detta bekräftas av Sandvik som litar på aktuariens 

beräkningar och som inte ändrar några parametrar såvida inget mycket oväntat händer på 

hösten och fram till balansdagen, som om räntan plötsligt skulle stiga eller falla drastiskt. 

Diskonteringsräntan 

Gemensamt för alla företag 

Gemensamt för alla företag är att diskonteringsräntan är den parameter de arbetar mest med. 

Enligt Marton är diskonteringsräntan den del eller parametern företagen jobbar mest med, då 

en låg ränta ger en hög skuld och vice versa (Marton, 2010). Sandvik säger också att det är 

den mest “potenta” parametern; om den rör sig så händer det ganska mycket med skulden. 

Samtliga bolag bekräftar detta och säger att det antagande som de nästan uteslutande tittar på 

är diskonteringsräntan. Sandvik understryker att långsiktigheten är viktig och att de inte 

skruvar på parametrarna bara för att det rör sig lite grann, även om de ska spegla villkoren på 

balansdagen. De nämner att de då tittar på realräntan, diskonteringsräntan minskat med 

inflationen, att den är hyfsat intakt. Enligt punkt 78 i IAS 19 (2012) ska diskonteringsräntan 

fastställas i nominella tal, såvida inte bedömningar i reala (inflationsjusterade) tal är mer 

tillförlitliga. Dessutom ska de finansiella antagandena utgå från marknadens förväntningar vid 

rapportperiodens slut beträffande den tidsperiod under vilken förpliktelserna ska regleras (IAS 

19, 2012, p. 79). . 

 

Statsobligationsräntan eller bostadsobligationsräntan 

 

I frågan om vilken ränta företagen baserar sin diskonteringsränta på, har förtagen olika 

uppfattning. En intressant iakttagelse är att NCC har en diskonteringsränta (i årsredovisningen 
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2011) som är lägre än Sandvik och TeliaSoneras, som baserar sin diskonteringsränta utifrån 

bostadsobligationer. Räntan som företagen ska använda är ju den på balansdagen enlig IAS 

19, (2012), p.78. En anledning till detta kan vara att NCC hitintills inte tagit hänsyn till 

inflationen när de har fastställt diskonteringsräntan, vilket är möjligt (i reala tal) om det finns 

en uppfattning att dessa bedömningar är mer tillförlitliga (IAS, 2012, p. 79). Enligt Marton 

(2012) är det svårt att hitta stöd i IAS 19 för användandet av bostadsobligationsräntan som 

diskonteringsränta när de beräknar sina skulder. 

 

 
 

 

Företag X  

Företag X säger att de följer IAS 19 och att de använder sig av statsobligationsräntan.   

 

Hexagon 

Hexagon baserar sin diskonteringsränta på statsobligationer. De tycker att bostadsobligationer 

är en gråzon, då det är svenska bolag som har enats om att detta är ett bra alternativ till 

statsobligationsräntan. Bostadsobligationsräntan är inget de har behandlat, de rättar sig likt 

Företag X efter statsobligationsräntan. Men de tycker att det borde gå att försöka få till stånd 

en företagsobligationsmarknad i Sverige, för att den rättvisande bilden ska bli så rättvis som 

möjligt. 

 

TeliaSonera 

TeliaSonera baserar sin diskonteringsränta på bostadsobligationer och säger helt enkelt att 

bostadsobligationer är företagsobligationer, de har rättat sin diskonteringsränta efter 

bostadsobligationerna sedan tre år tillbaka. 
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Sandvik 

Sandvik baserar även sin diskonteringsränta på bostadsobligationsräntan. Att basera 

diskonteringsräntan på använda bostadsrättsobligationer ger en mer rättvisande bild och 

Sandvik menar att då skulderna är likartade borde det redovisas till samma belopp, inte som 

det är nu att den geografiska marknaden ska spela in. De säger att det var en 

konsensusuppfattning att Sandvik numer rättar sig efter bostadsobligationsräntan, men att det 

går att tolka IAS 19 på olika sätt. 

 

NCC 

NCC gör en slags extrapolering på en 30-årig stadsobligation, som de sedan tillämpar som 

diskonteringsränta. Skulle dock bostadsobligationsräntan ligga högre än den extrapolerade 

statsobligationsräntan så tillämpar de bostadsobligationen istället. Med andra ord, de lägger 

sig inte under bostadsobligationsräntan. Enligt NCC skulle räntan bli 0,3 procentenheter lägre 

utan den där extrapoleringen, vilket skulle slå för hårt. NCC ser precis som Sandvik att den 

rättvisande bilden som ett argument till att använda sig av bostadsobligationsräntan. 

5.2    Pensionsplaner 

Förmånsbestämda eller avgiftsbestämda planer 

Företag X 

Företag har successivt gått över till avgiftsbestämda pensionsplaner och stoppat inträdet till de 

förmånsbestämda planerna. De har i den mån det gått flyttat över personers nyintjänade 

pension till avgiftsbestämda planer. Enligt Företag X har det egentligen inte något att göra 

med korridormetoden utan det är mer för att de tror att de förmånsbestämda planerna kan bli 

ganska dyra. 

 

Hexagon 

Hexagon går i samma riktning som Företag X och har idag som mål att gå in i de 

avgiftsbestämda pensionsplanerna och tänker inte bygga upp fler framtida pensionsskulder i 

balansräkningen. Hexagons förklaring är att de har mer kontroll över en avgiftsbestämd plan, 

och att de slipper belastningen och risken i balansräkningen. Hexagon tycker att det inte finns 

någon speciell skuld i och med en avgiftsbestämd pensionsplan, bara en årlig 

pensionspremiekostnad som belastar resultaträkningen. 

 

TeliaSonera 
TeliaSonera har också de gått över till avgiftsbestämda pensionsplaner precis som Företag X 

och stoppat inträdet till de förmånsbestämda planerna. 

 

Sandvik 

Sandvik har bytt den här inriktningen i likhet med Företag X, TeliaSonera och många andra 

stora börsbolag för att komma bort från förmånsbestämda planer. Dessa har de betraktat som 

riskabla lösningar för pensioner, även om de är väl medvetna om att det finns risker i 
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avgiftsbestämda planer också. En fördel enligt dem är den förklaringen Hexagon är inne på att 

de i stort sätt slipper balansräkningsrisken som går upp och ner när de ska marknadsfördela 

skulden. De förmånsbestämda pensionsplanerna har stängts och gått över i avgiftsbestämda 

pensionsplaner och över tid så menar de att även de befintliga förmånsbestämda 

pensionsplanerna stängs i takt med att personer avlider. Sandvik talar om kombinationen av 

riskerna med förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. Dels försvinner den här 

risken för volatilitet i balansräkningen om de övergår till en avgiftsbestämd plan eftersom de 

bara betalar premien och kostnadsför den löpande i resultaträkningen. Men sen finns det även 

en annan risk att ha i åtanke, som inte syns i räkenskaperna. Ett exempel på det kan vara om 

företaget har dåliga pensionsplaner för sina anställda, så kan det slå tillbaka på arbetsgivaren 

över tid. 

 

NCC 

NCC har inga planer att gå över till avgiftsbestämda planer. Dock menar de precis som 

Sandvik att det kommer att ske en övergång per automatik år för år eftersom unga människor 

idag slussas in i ITP 1 och de som omfattas av ITP 2 blir äldre och äldre. 

5.3    Effekten av reviderade IAS 19 

Den stora händelsen är den ändrade redovisningen av aktuariella vinster och förluster och det 

att korridormetoden med tillhörande utjämningsmekanismer plockas bort ur regelverket. Från 

och med den första januari 2013 ska alla aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt 

totalresultat. Detta betyder att företagen lever upp till principen att alla intäkter och kostnader 

ska finnas med i endera resultat- eller balansräkningen. Det innebär även att det oredovisade 

underskottet nu ska upp mot eget kapital. Teorin visar att den oredovisade pensionsskulden är 

en ganska tung börda för företagen och att de oredovisade aktuariella förlusterna kommer att 

“äta upp” en stor del av deras egna kapital. Det sägs att de löften som idag har ställts till de 

anställda är betydligt högre än de pensionstillgångar som företagen redovisar. Söderberg & 

Partners tittade på 2010 års oredovisade pensionsskuld där de såg att de större svenska 

börsbolagen saknade cirka 35 miljarder kronor. I USA innebar förändringen att de största 

företagen blev av med 8-9 procent av eget kapital (Stickel och Tucker, 2007). 

 

Den här mörka bilden som målats upp i media tar alla företagen med lugn. De säger att detta 

är en stor redovisningshändelse men att det inte är något som kommer att vända upp och ner 

på tillvaron. De uppskjutna pensionsskulderna kommer inte att innebära några större problem. 

 

Soliditet 

 

Gemensamt för alla företagen 

Soliditeten kommer även den att minska i alla företag eftersom en stor del av eget kapital 

försvinner. Hur mycket soliditeten försämras är olika mellan företagen, men dock inget som 

de ser som ett problem. 
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Företag X och Sandvik 

Sandvik och Företag X påpekar att pensionsskulden inte är något nytt som just uppkommit, 

utan något de alltid haft koll på vare sig skulden stått i balansräkningen eller inte. 

 

NCC 

NCC, med den största uppskjutna skulden i förhållande till eget kapital, ger även de ett 

lugnande intryck, trots att dryga 16 procent av eget kapital försvinner i ett nafs. 

Volatilitet 

Gemensamt för alla företagen 

Samtliga företag tar upp det Amir et al. (2010) och Stickel och Tucker (2007) tog upp i sina 

respektive studier, att denna regeländring kommer att medföra en större volatilitet och att det 

kommer att synas. Företag X menar att en förändring av räntan med en procent skulle kunna 

få en 25 procentig ändring av skulden. Det skulle medföra en stor aktuariell avvikelse som 

direkt skulle påverka övrigt totalresultat. Skulle avvikelsen röra sig om en stor förlust skulle 

det kunna halvera rörelseresultatet, vilket även leder till svängningar i eget kapital. Företagen 

tror ändå inte att detta kommer att intressera speciellt många. Sandvik nämner 

“redovisningsfolket” som några som kan komma att titta djupare in i det här.  

Övriga effekter 

Företag X 

Företag X menar likt Hann et al. (2007) att förvirringen bara kommer att öka ju fler poster 

som tillkommer i övrigt totalresultat. Fortsättningsvis menar Företag X att korridormetoden är 

den mest korrekta metoden att redovisa efter då amorteringen av pensionsskulden hamnar i 

rörelseresultatet. De skulle inte bli förvånade om det sker en ny regeländring inom en tio års 

period för att detta tillslut blir helt obegripligt.  

 

NCC 

NCC är även de inne på en snarlik linje och kritiserar regelverket för vara lite för snabba i sitt 

handlande. Ibland har inte ens EU hunnit godkänna en standard förrän det sker ändringar i 

den. 

 

Sandvik 

Sandvik säger regeländringen i sig inte medför någon försämring av företagen, det är bara ett 

nytt sätt att redovisa och detta ska finnas hållas i åtanke. Majoriteten av företagen har funderat 

kring om denna regeländring kommer medföra fler aktuarieberäkningar under årets gång för 

de företag som tidigare tillämpat korridormetoden. Tidigare har det handlat om en gång om 

året. Några av företagen sa att de skulle vilja göra fler avstämningar under året, för att se hur 

deras antaganden ligger i förhållande till verkligheten, att de kan undvika en eventuell negativ 

överraskning vid årets slut. 
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5.4    Redovisningskonsekvenser 

Rörelseresultatet 

Majoriteten av företagen är inne på att denna förändring inte kommer att påverka 

rörelseresultatet så mycket. Amorteringen av pensionsskulden försvinner från rörelseresultatet 

medans den förväntade avkastningen på pensionstillgångar diskonteras med en lägre räntesats, 

vilket företagen tror kommer att te sig i en ”plus minus noll effekt”. Däremot nämner 

TeliaSonera att de räknar med högre kostnader i resultaträkningen ner till finansnettot. 

Upplysningskravet 

Företag X 

Från att ha analyser på bara några antaganden kommer Företag X mer eller mindre ha det på 

alla antaganden. I revideringen som IASB presenterade är upplysningskravet inkluderad i 

form av utökade krav på tilläggsupplysningar (Wadman, 2012).  

 

Sandvik 

Även Sandvik tar upp upplysningskraven som en annan redovisningskonsekvens. De menar 

att det finns ett större intresse för information om riskerna som finns förknippade med de här 

olika planerna och det efterfrågas fler beskrivningar hur de här planerna byggs upp och hur de 

ser ut i olika länder. Vidare kommer de i fortsättningen att få vänja användarna av rapporterna 

och förklara den här aktuariella förlusten eftersom den tidigare har varit “bortplockad”. Den 

aktuariella förlusten har inte diskuterats tidigare men det kommer högst sannolikt bli frågor på 

den nu. Även om det kommer att bli en period att vänja användarna av rapporterna borde det 

bli lättare för användarna att få en klar bild av företagets pensionsförpliktelser eftersom de 

kommer att kunna avläsa dem direkt i balansräkningen och i övrigt totalresultat istället för i en 

not långt bak i årsredovisningen. Detta hävdar även Picconi (2006) i sin studie där han menar 

att det är svårare för investerare och andra intressenter att få en mer rättvis bild av företagens 

pensionsförpliktelser och dess effekter om de redovisar enligt korridormetoden, då skulden till 

stor del bara anges i noterna. 

Avkastning på förvaltningstillgångar 

Gemensamt för alla företag 

En stor konsekvens som alla bolag nämner är att de nu måste använda sig av 

diskonteringsräntan som ränta på pensionstillgångar istället för den förväntade 

kapitalavkastningen.  

 

Företag X och NCC 

Enligt Företag X innebär detta att det gynnar de som varit dåliga på att förvalta sitt 

pensionskapital och tvärtom i samband med denna ändring. Det har gått att laborera med 

avkastningen för att mixa med storleken på skulden. NCC tar också upp detta och menar att 
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funnits företag som just laborerat med avkastningen för att få ett bättre resultat. Det är delvis 

därför IASB tagit bort den möjligheten. I samband med att räntesatsen för avkastningen på 

förvaltningstillgångar justeras får företagen enligt Wadman (2012) inte längre använda sig av 

den förväntade avkastningen i resultatet, utan ska istället använda sig av samma räntesats som 

tillämpas vid diskonteringen av pensionsåtagandena. 

Övriga konsekvenser 

Företag X 

Företag X tycker att den största konsekvensen är justeringen av ingående eget kapital den 

första januari 2013 eftersom det måste korrigeras vid ingångsåret till det året som blir 

jämförelseåret. Den här justeringen som Företag X tar upp kan finns i IAS 1, som kräver att 

en tredje balansräkning ska upprättas vid byte av redovisningsprincip vid ingången av det 

tidigaste jämförelseåret (Edlund et al. 2011). Företag X menar att hela effekten av alla övrigt 

totalresultat poster nu kommer att synas i eget kapital. Skuldposten för förmånsbestämda 

planer i balansräkningen kommer att finnas kvar, men kostnaden för att redovisa denna 

kommer att hamna på lite olika ställen nu än tidigare. Företag X tror att de kommer att få ta in 

lite fler uppgifter om diverse känslighetsanalyser.  

 

TeliaSonera 

TeliaSonera tycker likt Företag X och Sandvik, att en redovisningskonsekvens blir att hitta 

rutiner som fungerar i det löpande arbetet.  

 

Sandvik 

I likhet med Företag X säger även Sandvik att det kommer att bli ett nytt sätt att redovisa och 

på grund av detta kommer siffrorna att se annorlunda ut över tid här och nu. Sandvik berättar 

att pensionsskulden ska upp i balansräkningen som ett första steg och sen tillkommer 

kvartalsrapporter med en marknadsvärdering av pensionsskulden. Att det blir mer arbete är 

Sandvik övertygade om eftersom de nu efter förändringen kan se det som att de har en ny 

skuld varje kvartal beroende hur räntorna har gått och hur avkastningen på tillgångarna har 

varit. Denna kvartalsvisa process kommer att innebära en del nya anpassningar och 

bedömningar när de analyserar räntan och diskuterar vilka beslut som ska tas. Som det redan 

konstaterats är pensionsredovisningen komplicerad och enligt Beechy (2009) är detta en orsak 

till att det kommer krävas fler beräkningar, precis som Sandvik är inne på.  

 

NCC 

Att det kommer behövas göras mer beräkningar tar NCC upp precis som Sandvik och säger 

att de måste vara vaksamma för att se vad som händer och kolla av räntan lite mer löpande. 

Detta är något som leder till lite mer arbete över året.  
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5.6    Synen på reviderade IAS 19 

 

Företag X, Sandvik och NCC 

Företag X, Sandvik och NCC är alla tre överens om att det kommer vara få som kommer vara 

intresserade att titta ner i övrigt totalresultat. Att de flesta nöjer sig mes att stanna vid 

nettoresultatet för året. Enligt Företag X kan detta bero på att de flesta som tittar där inte 

förstår vad det är för någonting som ligger där. Sandviks förklaring är att det är bara för 

redovisningsfolket. NCC kan tänka sig att det kommer bli ett ökat intresse för övrigt 

totalresultat med tiden i samband med reviderade IAS 19. Både Företag X och NCC tycker att 

förändringar av IAS kommer lite väl snabbt och att det kan upplevas som ogenomtänkt och 

tillslut obegripligt. Företag X är det enda företag som har en negativ syn på förändringen och 

tycker att korridormetoden är den mest korrekta redovisningsmetoden, för att de slipper 

slagigheten och får ett mer utjämnat förlopp. 
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6. Slutsats 

Uppsatsens syfte är att ta reda på vilka konsekvenser förändringen av pensionsredovisningen 

har på redovisningen för Sveriges stora bolag som har använt sig av korridormetoden. 

Uppsatsen syftar även till att försöka svara på frågan huruvida det finns några speciella 

parametrar som är viktigare än andra när de jobbar med sina aktuariella antaganden, samt om 

regeländringen bidrar till en mer rättvisande bild av bolagen. I slutsatsen kommer resultatet av 

studien presenteras genom att huvudfrågeställningarna besvaras var och en i följd. 

Avslutningsvis kommer det ett stycke med några förslag på vidare forskning. 

6.1    Redovisningskonsekvenser 

Soliditet 

En stor effekt av den reviderade IAS 19 som alla bolag är överens om är redovisningen av de 

aktuariella vinsterna och förlusterna och borttagandet av korridormetoden. Den största 

konsekvensen är att de ackumulerade oredovisade aktuariella vinsterna och förlusterna nu ska 

täckas med eget kapital. Det innebär stora belopp som kommer att påverka soliditeten negativt 

hos de flesta stora bolagen och även samtliga bolag i den här studien.  

Rörelseresultatet 

Vidare kommer det att bli ett nytt sätt att redovisa sina aktuariella vinster och förluster. Istället 

för en årlig amortering av pensionsskulden som belastar rörelseresultatet kommer periodens 

aktuariella vinster och förluster redovisas till fullo i övrigt totalresultat. De kommer inte 

längre påverka rörelseresultatet utan enbart årets totalresultat. Majoriteten av företagen tror 

ändå på ett neutralt utfall av rörelseresultatet i och med denna regeländring. Detta eftersom 

den förväntade avkastningen ger motsatt effekt, då den måste beräknas med samma ränta som 

skulden diskonteras med. En ränta som är lägre än den förväntade avkastningen.  

Avkastning på förvaltningstillgångar 

En av de stora redovisningskonsekvenserna enligt alla företag är att den förväntade 

avkastningen, som nämns i föregående stycke, nu måste beräknas med diskonteringsräntan.  

Ett problem i samband med ändringen kan bli att de som varit dåliga på att förvalta sitt 

pensionskapital kommer gynnas och vice versa. En stor anledning till denna ändring tror 

respondenterna är att det kan ha funnits företag som laborerat med avkastningen för att få ett 

bättre resultat. En möjlighet som försvinner i och med denna ändring.  

Övriga konsekvenser 

Företagen lyfter även fram hur balansräkningen kommer att påverkas av denna förändring. Nu 

ska hela skulden finnas i en post och inte längre i någon not långt bak i årsredovisningen. 
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Avstämningen under året är också något de betonar, att det sker en tätare uppföljning av sina 

antaganden så de inte är helt fel ute. Det kommer även medföra en högre volatilitet, men detta 

är inget företagen tror kommer att intressera speciellt många. 

6.2    Viktigaste parametern i de aktuariella antagandena 

Diskonteringsräntan 

Företagen framhåller diskonteringsräntan som den viktigaste parametern i det aktuariella 

antagandet. De säger att den är den av parametrarna som har störst inverkan på skulden och 

att den varierar mest över tiden. Företag X belyser detta med att en förändring av 

diskonteringsräntan med en procent innebär att du skulle kunna få en 25 procentig förändring 

av skulden.  

 

Företagen använder sig av olika räntesatser och olika sätt att fastställa dessa. Marton (2012) 

anser att det är svårt att hitta stöd för användningen av bostadsobligationsräntan i standarden. 

Han tycker att ett rimligt minimikrav på en redovisningsprincip är att den borde vara stabil vid 

olika ekonomiska händelser. Ett scenario han lyfter fram är om den svenska 

bostadsmarknaden får problem, vilket skulle leda till kraftigt höjda räntor på 

bostadsobligationer.  

 

Företagen har här delade meningar, Hexagon och Företag X säger att de följer IAS 19 och 

använder sig av statsobligationsräntan. De övriga baserar i stort sätt sin diskonteringsränta på 

bostadsobligationer. Att likartade skulder ska behandlas på olika sätt beroende på vilken 

geografisk marknad företaget verkar på anser företagen är missvisande. Under studiens gång 

framkom det att börsen godkänner bostadsobligationsräntan som diskonteringsränta.  

6.3    Den rättvisande bilden 

Picconi (2006) hävdar i sin studie att korridormetoden gör det är svårare för investerare och 

andra intressenter att få en klar bild av företagens pensionsförpliktelser och dess effekter, 

eftersom skulden till stor del bara anges i noterna. Detta lyfts fram av Sandvik som menar att 

det kommer att bli en slags invänjningsperiod för användarna av rapporterna där de måste 

förklara den här aktuariella förlusten eftersom den tidigare har varit “bortplockad”.  

 

NCC tror att förändringen kommer att leda till en mer rättvisande bild när företagen nu ska 

redovisa hela nettoskulden/nettotillgång. Företag X tycker dock att korridormetoden är den 

mest korrekta metoden att redovisa efter då amorteringen av pensionsskulden hamnar i 

rörelseresultatet. De menar även att företagen skulle slippa engångseffekterna som en kraftig 

ränteändring skulle ge. Synen Företag X har på denna regeländring kan tolkas som att denna 

regeländring kommer att ge en mer missvisande bild av företagen jämfört med innan. 
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Upplysningskravet 

Upplysningskravet kan öppna upp för en diskussion som inte funnits tidigare, som i sin tur 

sannolikt leder till att det blir lättare för användarna att få en klar bild av företagets 

pensionsförpliktelser. Anledningen är att användarna kommer att kunna avläsa de direkt i 

balansräkningen och i övrigt totalresultat istället för i en not långt bak i årsredovisningen. 

Denna hypotes om en klarare bild skulle då bli en verklig konsekvens av revideringen som 

IASB presenterade, där upplysningskravet är inkluderad i form av utökade krav på 

tilläggsupplysningar (Wadman, 2012).  

6.4    Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare kring utfallet av denna regeländring. Gick 

implementeringen av den reviderade IAS 19 som företagen hade förutspått eller blev det 

verkliga utfallet något annat. 

 

IASB gick 2009 ut och sa att de inte kommer att se över i hur diskonteringsräntan fastställs. 

Det är svårt att hitta något som tyder på någon förändring i det uttalandet. Intressant att följa 

är dock hur börsens godkännande av bostadsobligationsräntan som diskonteringsränta 

kommer att påverka den fortsatta synen på denna problematik. Kommer företagen som inte 

tillämpar bostadsobligationsräntan idag, börja göra det i framtiden och hur kommer IASB 

ställa sig till att fler och fler avviker från IAS 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institutionen för Ekonomi  Stefan Harrå 

Examensarbete i Företagsekonomi, 15 p  Magnus Björk 

Högskolan i Gävle  HT 2012 

 

58 

 

7. Referenser 

7.1    Litteratur 

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, upplaga 2:1, Malmö 

Eriksson, L-T. Wiederstam-Paul, F. (2011) Att utreda, forska och rapportera, Liber 9 

upplagan, Malmö 

Holme, M. I. Solvang, K. B. (1997) Forskningsmetodik - Om kvalitativa 

och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, upplaga 2, Lund 

 

IFRS-volymen (2012) FAR Akademi 

 

Marton, J. Lumsden, M. Lundqvist, P. Pettersson, A-K. Rimmel G. (2010) IFRS - i teori och 

praktik, andra upplagan, Bonnier Utbildning 

 

Nilsson, S. (2010) Redovisningens normer och normbildare - En nationell och internationell 

översikt, fjärde upplagan. Studentlitteratur AB, Lund 

 

Patel, R. Davidson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, upplaga 4, 

Lund 

 

Smith, Dag (2006) Redovisningens språk. Studentlitteratur, upplaga 3 

 

Sundgren, S. Nilsson, H. Nilsson, S. (2009) Internationell redovisning - Teori och praxis, 

Studentlitteratur AB, Lund 

7.2    Vetenskapliga artiklar 

Amir, E. Guan, Y. Oswald, D. (2010) The effect of pension accounting on corporate pension 

asset allocation. Review of Accounting Studies, Vol. 15, Issue 2, pp. 345-366 

Beechy, T H. (2009) The many challenges of pension accounting. Accounting Perspectives, 

Vol. 8, Issue 2, pp. 91-111 

Fasshauer, J.D. Glaum, M. Street, D.L. (2008) Adoption of IAS 19R by Europe’s premier 

listed companies: Corridor approach versus full recognition Summary of an ACCA research 

monograph. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. Vol. 17, Issue 2, pp. 

113-122  

 

Glaum, M. (2009) Pension accounting and research. Accounting & Business Research, 

Special issue, Vol. 39, Issue 3, pp. 273-311 

 

Gordon, I. Gallery, N. (2012) Assessing financial reporting comparability across institutional 

settings: the case of pension accounting, The British Review, Vol. 44, Issue 1, pp. 11-20 



Institutionen för Ekonomi  Stefan Harrå 

Examensarbete i Företagsekonomi, 15 p  Magnus Björk 

Högskolan i Gävle  HT 2012 

 

59 

 

 

Hann, R. N. Heflin, F. Subramanayam, K. R. (2007) Fair value pension accounting, Journal 

of Accounting and Economics, Vol. 44, Issue 3. pp. 328-358 

van Hulle, K. (1997) The true and fair view override in the European Accounting 

Directives, The European Accounting Review, Vol. 6, Issue 4, pp. 711-720 

Napir, C J. (2009) The logic of pension accounting, Accounting & Business Research, Vol. 

39, Issue 3, pp. 231-249 

Picconi, M. (2006) The perils of pensions: Does pension accounting lead investors and 

analysts astray? The Accounting Review, Vol. 81, Issue 4, pp. 925-955 

Stickel, S E. Tucker, J J. (2007) New Accounting Rules for Defined-Benefit Pension Plans: 

Impact and Fallout, Journal of Financial Service Professionals, Vol. 61, Issue 1, pp. 81-88 

7.3    Tidigare studier 

Senay Oguz, S. Markovic, S. (2012) Redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner enligt 

IAS 19 – Valet mellan statsobligationsräntan och bostadsobligationsräntan som 

diskonteringsränta, Magisteruppsats i Externredovisning, Handelshögskolan vid Göteborgs  

Universitet. 

 

Ståhle, C. Åsén, L. (2012) Pensionsredovisning i förändring – En studie av borttagandet av 

korridormetoden i IAS 19, Kandidatuppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid 

Göteborgs Universitet. 

7.4    Övriga artiklar 

Edlund, C. Persson, C. (2011) Nyheter inför bokslutet 2011. Balans, nr.12, ss. 31-40 

Marton, J. (2012) Strider svensk användning av diskonteringsräntan mot IAS 19? Balans, nr.5 

s. 26 

 

Rundfelt, R. (2011) Avvikelser från IFRS, är det tillåtet? Balans, nr.1, s. 24 

7.5    Internetkällor 

Hedelius, P. (2011) Pensionssmäll nära för börsbolagen 

http://www.svd.se/naringsliv/pensionssmallen-i-borsbolagen_6515722.svd tillgänglig 

12.10.10 

 

Hyttinge, M. (2012) Nya pensionsregler smärtsamt för SAS 

http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3526972.ece tillgänglig 12.10.11 

 

Pensionsnyheterna (2012) TeliaSonera förbereder sig för nya IAS 19 

http://www.svd.se/naringsliv/pensionssmallen-i-borsbolagen_6515722.svd
http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3526972.ece


Institutionen för Ekonomi  Stefan Harrå 

Examensarbete i Företagsekonomi, 15 p  Magnus Björk 

Högskolan i Gävle  HT 2012 

 

60 

 

http://www.pensionsnyheterna.se/pub/viewArticle?articleId=17751 tillgänglig 12.10.02 

 

PRI Pensionsgaranti (2011) Frågor och svar om livslängdsantaganden 

http://www.pripensionsgaranti.se/Global/filer/PDF/Ovrigt/Fr%C3%A5gor%20och%20svar%

20om%20livsl%C3%A4ngdsantaganden.pdf tillgänglig 12.10.04 

 

PTK (2012) Detta är ITP 

http://www.ptk.se/Detta-ar-PTK/Pensioner-och-forsakringar/Detta-ar-ITP/ tillgänglig 

12.12.17 

 

PwC (2012) Inget beslut från IASB angående diskonteringsräntan 

http://www.pwc.se/en/assets/iasb_seminarium_090506.pdf tillgänglig 12.12.20 

 

Wadman, E. (2012) Har du förberett omräkning av förmånsbestämda pensioner och 

tillhörande sociala avgifter? Nyhetsbrev, Mars 2012 

http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/Financial-

reporting-news/frn-

2011/Documents/Omr%C3%A4kning%20av%20f%C3%B6rm%C3%A5nsbest%C3%A4mda

%20pensioner.pdf tillgänglig 12.10.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pensionsnyheterna.se/pub/viewArticle?articleId=17751
http://www.pripensionsgaranti.se/Global/filer/PDF/Ovrigt/Fr%C3%A5gor%20och%20svar%20om%20livsl%C3%A4ngdsantaganden.pdf
http://www.pripensionsgaranti.se/Global/filer/PDF/Ovrigt/Fr%C3%A5gor%20och%20svar%20om%20livsl%C3%A4ngdsantaganden.pdf
http://www.ptk.se/Detta-ar-PTK/Pensioner-och-forsakringar/Detta-ar-ITP/
http://www.pwc.se/en/assets/iasb_seminarium_090506.pdf%20tillg%C3%A4nglig%2012.12.20
http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/Financial-reporting-news/frn-2011/Documents/Omr%C3%A4kning%20av%20f%C3%B6rm%C3%A5nsbest%C3%A4mda%20pensioner.pdf
http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/Financial-reporting-news/frn-2011/Documents/Omr%C3%A4kning%20av%20f%C3%B6rm%C3%A5nsbest%C3%A4mda%20pensioner.pdf
http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/Financial-reporting-news/frn-2011/Documents/Omr%C3%A4kning%20av%20f%C3%B6rm%C3%A5nsbest%C3%A4mda%20pensioner.pdf
http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/Financial-reporting-news/frn-2011/Documents/Omr%C3%A4kning%20av%20f%C3%B6rm%C3%A5nsbest%C3%A4mda%20pensioner.pdf


Institutionen för Ekonomi  Stefan Harrå 

Examensarbete i Företagsekonomi, 15 p  Magnus Björk 

Högskolan i Gävle  HT 2012 

 

61 

 

8. Bilagor 

8.1    Intervjuunderlag 

Fråga 1. 

Pensionsskuldens storlek bestäms av faktorer som ålder, lön, tjänstetid, pensionsålder, kön, 

förväntad återstående livslängd, personalomsättning och diskonteringsränta. För den 

förmånsbestämda planen beräknas och redovisas pensionsförpliktelsen enligt den så kallade 

PUC-metoden (Projected Unit Credit Method). 

 

Hur går processen till när ni ska fastställa de aktuariella antagandena? 

- Kommer processen se annorlunda ut på något sätt när korridormetoden försvinner? 

Finns det någon/några parametrar ni tittat mer på som kan påverka antagandet mer än andra? 

- Varför? 

 

Fråga 2. 

Pensionsskulden varierar mellan de bolag som tidigare använt sig av korridormetoden. Vissa 

har mycket större uppskjuten skuld än andra. 

 

Hur ser er situation ut? Hur kommer den uppskjutna skulden påverka ert företag? (vi tänkte 

om det går att se ett samband i hur företag med liten resp. stor skuld hanterar den nya 

situationen) 

 

Skulle en övergång till en avgiftsbestämd redovisning vara ett alternativ? Varför? 

 

Fråga 3. 

Diskonteringsräntan baseras i Sverige på statsobligationsräntan eftersom en 

företagsobligationsränta, som egentligen ska prioriteras, inte förekommer. Istället väljer vissa 

bolag att använda sig av bostadsobligationsräntan. 

 

Hur resonerar ni kring det? Tycker ni att det finns ett problem med detta? 

Vad baserar ni er diskonteringsränta på? 

- Varför? 

 

Fråga 4. 

IFRS och regleringssynsättet syftar till att skydda externa intressenter, för att de ska få en så 

rättvis bild som möjligt. 

 

Hur ser ni på begreppen volatilitet och soliditet i samband med att korridormetoden tas bort? 

- Hur kommer soliditeten påverkas för er? 

- Anser ni att synen på er verksamhet förändras i och med denna regeländring? Positivt eller 

negativt? På vilket sätt? 
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Fråga 5. 

Att de bolag som använt sig av korridormetoden kommer drabbas av förändringen av IAS 19 

januari 2013 är ett faktum. Framförallt måste de det första året täcka den uppskjutna 

pensionsskulden med eget kapital. Ser strategin olika ut på kort respektive lång sikt. 

 

Hur ser er strategi ut på kort- respektive lång sikt? 

 

Fråga 6. 

Vilka avgörande redovisningskonsekvenser får borttagandet av korridormetoden för er? 

 

Fråga 7. 

Är det något viktigt vi glömt att fråga i sammanhanget som ni skulle vilja lägga till? 

 

Vi tackar för er tid! 

 

Magnus Björk & Stefan Harrå 

Ekonomistudenter Högskolan i Gävle 
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8.2    Redovisning enligt korridormetoden (NCC) 
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8.3    Redovisning i övrigt totalresultat (Swedish Match) 
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        Källa: Swedish Match årsredovisning 2011. 


