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Sammanfattning 
 

Titel: Förmånsbestämda pensionsplaner - En studie om koncerners val av diskonteringsränta i 
pensionsredovisningen utifrån aktuell skuldsättningsgrad                
Författare: Felicia Jakobsson & Caroline Johansson 
Handledare: Bengt Lindström & Jurek Millak  

 
Syfte - Syftet med studien är att undersöka de koncerner som tillämpar förmånsbestämda 
pensionsplaner med hjälp av aktuariella antaganden. Studien vill se om det finns något samband 
mellan koncerners skuldsättningsgrad och val av diskonteringsränta i pensionsredovisningen. 
 
Avgränsning - Studien kommer avgränsa sig till koncerner som använder förmånsbestämda 
pensionsplaner under räkenskapsåret 2016. Koncernerna ska rapportera diskonteringsränta som 
ett av de aktuariella antagandena i sin pensionsredovisning. 
 
Metod - Studien har valt en kvantitativ forskningsstrategi med ett deduktivt synsätt för att kunna 
besvara studiens syfte och problemformulering, det vill säga se om det finns ett samband mellan 
skuldsättningsgrad och diskonteringsränta. Vi utgår från tidigare studier för att sedan 
sammanställa och analysera data från de finansiella rapporterna. 
 
Empiri - Studien använder sig av en enkel regressionsanalys för att få fram en 
korrelationskoefficient som ska beskriva om ett samband finns mellan studiens 
undersökningsvariabler, skuldsättningsgrad och diskonteringsränta. För att tydliggöra sambandet 
mellan studiens undersökningsvariabler används en regressionslinje som illustreras i 
spridningsdiagram 
 
Analys/Slutsats - De 92 observationer som har genomförts med hjälp av finansiella rapporter 
har resulterat i att det inte finns något samband mellan x-variabeln (skuldsättningsgrad) och y-
variabeln (diskonteringsränta), både x och y visar varierande värden men inte som ett resultat av 
varandra. Koncernens storlek visar heller ingen effekt på studiens slutresultat. Studien fick ett 
större bortfall än förväntat på grund av att företag inte tillämpar förmånsbestämda planer i 
samma utsträckning som tidigare utan premiebestämda pensionsplaner är allt vanligare. 
Dessutom var det många koncerner som numera redovisade sina förmånsbestämda planer enligt 
Alectas försäkringstekniska grunder. 
 
Förslag på vidare forskning - Det skulle vara intressant att tillämpa ytterligare nyckeltal samt 
ytterligare aktuariella antaganden än enbart skuldsättningsgraden och diskonteringsränta. 
Intervjuer som ett komplement skulle dessutom ge en djupare förståelse kring de 
förmånsbestämda planerna, samt vilka underliggande motiv som kan finnas i prognostiseringen 
av de aktuariella antagandena. 
 
Nyckelord -Aktuariella antaganden, Diskonteringsränta, Förmånsbestämda pensionsplaner, 
Skuldsättningsgrad, IAS 19, Pensionsförpliktelse. 



 
 

Abstract 
 

Title: Defined benefit pension plans - A study of the corporation’s choice of discount rate in the 
pension report based on its debt-to-equity ratio 
Authors: Felicia Jakobsson & Caroline Johansson 
Adviser: Bengt Lindström & Jurek Millak 

 
Purpose - The purpose of this study is to investigate the corporations that apply defined benefit 
pension plans with actuarial assumptions. The study intends to see if there is any correlation 
between the corporation’s debt-to-equity ratio and the choice of discount rate in their pension 
plan. 
 
Demarcation - The study will be limited to all the corporations that apply defined benefit plans 
during the fiscal year 2016. The corporation shall report the discount rate as one of the actuarial 
assumptions in the pension report. 
 
Method - The study has chosen a quantitative research strategy with a deductible approach to 
answer the study's purpose and problem formulation, namely, see if there is a correlation 
between debt-to-equity ratio and discount rate. Based on previous studies, we then compile and 
analyze data from the financial reports. 
 
Empiricism - The study uses a simple regression analysis to obtain a correlation coefficient to 
describe if there is a correlation between the study's variables, debt ratio and discount rate. In 
order to clarify the relationship between the variables, a regression line is used and is illustrated 
in a scattergram. 
 

Analysis/Conclusion - The 92 observations that have been completed by using financial 
statements have resulted in that there is no correlation between the x variable (debt ratio) and the 
y-variable (discount rate), both x and y show varying values but not as a result of each other. The 
size of the corporation does not matter and have no effect on the final result of the study. The 
study received a greater loss than expected due to the fact that corporations do not apply defined 
benefit plans to the same extent as before and defined-contribution pension plans is more 
common today. In addition, many corporations now reported their defined benefit plans 
according to Alecta's technical insurance bases.  
 

Proposals for further research - It would be interesting to apply additional key figures as well 
as additional actuarial assumptions than just the debt-to-equity ratio and discount rate. Interviews 
as a complement would also provide a deeper understanding of the defined benefit plans, as well 
as the underlying motives that may exist in the forecast of actuarial assumptions. 
 

Keywords - Actuarial assumptions, Debt-to-equity ratio, Defined benefit plans, Discount rate, 
IAS 19, Pension obligation. 
 



 
 

Begreppsförklaring 

 
Aktuariella antagande - Aktuariella antaganden berör den förmånsbestämda pensionsplanen och 

är indelade i demografiska och finansiella antaganden. Samtliga antaganden påverkar 

prognostiseringen av företagens pensionsförpliktelser.  

  

Diskonteringsränta - Diskonteringsräntan utgör den marknadsmässiga avkastningen och 

används vid diskontering av förmånsbestämda planer. 

  

Skuldsättningsgrad - Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som mäter relationen mellan 

företagets skulder och eget kapital, ett mått som beskriver finansiella risken i företag.   

  

Pensionsförpliktelse - Juridiskt bindande utfästelse till anställd som tilldelas efter avslutad 

anställning som innebär en ersättning för den tjänstgöring som utförts.  

  

Revidering - Genomarbetad process för att nå en förbättring. 

  

Nasdaq OMX Stockholm AB - En marknad för köp och försäljning av värdepapper. Marknadens 

yttersta uppdrag är att förvalta den finansiella information som erhålls från etablerade företag. 

  

Vinstmanipulering - Strukturering av transaktioner och utnyttjande av redovisningens flexibilitet 

för att uppnå målsättningar avseende resultat, skuldsättning etc.  

  

Främmande kapital - Kapitalet kan definieras som företagets skulder, det kapital som företaget 

inte finansierar med egna medel. 

  

Eget kapital - Det kapital som utgör företagets egna finansieringsmedel. 

 

 

 

 



 
 

 

Förkortningar 

 
FAR - Branschorganisation för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och 

skatterådgivning. 

IASB - International Accounting Standards Board 

IAS - International Accounting Standards 

IAS 19 - En rekommendation i International Accounting Standard som avser ersättning till 

anställda.  

IFRS - International Financial Reporting Standards  
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1. Introduktion 
 

I första avsnittet presenteras en introduktion samt en problemdiskussion om studiens ämnesval som leder 

till problemformulering och syfte. Avsnittet är till för att läsaren ska få en övergripande bild av studiens 

fortsatta disposition.

 
 

Pensionssystemet i Sverige är indelat i 3 olika delar, allmän lagstadgad pension, tjänstepension 

och det individuella pensionssparandet. Den allmänna pensionen utgör grunden i 

pensionssystemet och baseras på individens skattepliktiga inkomst (Pensionsmyndigheten 2017). 

Tjänstepensionen är indelad i förmånsbestämda och premiebestämda pensionsplaner. Valet av 

tjänstepension bestämmer sedan hur pensionskostnaden och pensionsskulden ska redovisas 

(Beckman et al. 2015, s.362) 
 
Förmånsbestämda planer innebär att företagen i förväg försäkrar sina anställda om en framtida 

förmån för utförda tjänster. Planen ska fastställas med hjälp av så kallade aktuariella antaganden 

som kan likställas med företagens bästa uppskattning av de omständigheter som kan ha en 

påverkan på den totala pensionsskulden (Glaum 2009). Ett av de aktuariella antagandena är 

diskonteringsräntan som är ett finansiellt antagande och ska spegla pengars tidsvärde. 

Diskonteringsräntan ska fastställas enligt rekommendationerna i den internationella standarden 

IAS 19 (FAR online u.å. IAS 19, p.83). 
 
Det sker ständiga förändringar i olika redovisningsstandarder. År 2013 trädde en omfattande 

revidering av IAS 19 i kraft som gav ytterligare krav på upplysning i not samt på redovisning av 

förmånsbestämda pensionsplaner. En stor förändring var en eliminering av den så kallade 

korridorregeln. Regeln kunde ge redovisningsmässiga fördelar och företagen fick bland annat 

möjlighet att skjuta upp sina aktuariella vinster och förluster på framtida räkenskapsår. Företagen 

kunde därmed göra en utjämning av sina pensionsåtaganden (Glaum 2009). Aktuariella vinster 

och förluster är ett resultat av olika justeringar och förändringar i de aktuariella antagandena 

under innevarande period och ska efter revideringen redovisas direkt när de uppstår i övrigt 

totalresultat. Syftet med revideringen var att skapa jämlikhet samt jämförbarhet i den 

internationella redovisningen (Sundgren et al. 2013, s.116). Tidigare studier har påvisat att 

företagens finansiella ställning kan vara avgörande vid val av redovisningsprincip. 



2 
 

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som beskriver företagens finansiella risk, det vill 

säga skuldsättningen i företag. Skuldsättningsgraden är ett mått på relationen mellan skulder och 

eget kapital och ska ge information om företagens förmåga att hantera sina förpliktelser samt hur 

dessa utnyttjas (Figini & Giudici 2011). Investerare kan på så sätt få en uppfattning av den 

ekonomiska stabiliteten i företagen och hur finansieringen ser ut. Riskmåttet kan således ha en 

påverkan vid val av diskonteringsränta i pensionsredovisningen (Watts & Zimmerman 1990). 

Rekommendationer i redovisningsstandarder samt ständiga förändringar på marknaden bidrar 

med osäkerheter i företagens val av diskonteringsränta i pensionsredovisningen. Detta resulterar i 

vår problemdiskussion. 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
De aktuariella antagandena som ska upprättas i samband med förmånsbestämda pensionsplaner 

bidrar till en komplexitet i pensionsredovisningen (Sundgren et al. 2013, s.221–222). En 

grundläggande faktor till de problem som kan uppstå är att företagsledningar själva kan välja 

redovisningsprincip och därmed justera sina aktuariella antaganden utifrån rådande 

omständigheter. Arbetsgivare ska göra rimliga prognoser för sina pensionsåtaganden med 

frivillig hjälp av en så kallad aktuarie. Prognosen ska överensstämma med arbetstagarens insats 

och den inkomst som ligger till grund för den förpliktelse som ska redovisas (Sundgren et al. 

2013, s.216). Storleken på pensionsåtagandet baseras i allmänhet på arbetstagarens 

anställningstid, löneutveckling, livslängd och val av diskonteringsränta (Heng et al. 2012). De 

prognoser som upprättas avseende de aktuariella antagandena kan därmed förändras över tid 

(FAR online u.å. IAS 19, p.128). Redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner är dessutom 

komplicerad att förstå̊ för externa användare och det är svårt att påvisa om de aktuariella 

antagandena är felaktiga (Asthana 1999). 
 
Pensionsförpliktelser ska beräknas till det diskonterade nuvärdet eftersom att de kan justeras en 

längre tid efter det att den anställde har utfört sin tjänstgöring. Således har även förändringar i 

diskonteringsräntan, stora som små, påvisats ha en inverkan på redovisningen av företagens 

pensionsplaner och kan vara en bidragande orsak till att risker uppstår (Glaum 2009). Att 

diskonteringsräntan är ett av de viktigaste aktuariella antaganden att ta hänsyn till är något som 

tidigare studier betonat och valet av ränta kan därför vara intressant att undersöka (Kinserdal 

2006). 
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IAS 19 förespråkar att diskonteringsräntan ska fastställas utifrån en marknadsmässig avkastning 

på förstklassiga företagsobligationer och i de länder där en fungerande marknad saknas ska en 

marknadsmässig avkastning på statsobligationer tillämpas (FAR online u.å. IAS 19, p.83). I 

Sverige saknas en fungerande marknad för företagsobligationer och räntan på långa 

statsobligationer ska enligt IAS 19 användas. Sedan finanskrisen har avkastningen på 

statsobligationer ett lägre värde än den långsiktiga inflationstakten, vilket har resulterat i att 

företag väljer att tillämpa gynnsammare alternativ (Rundfelt 2013). I Sverige används därför 

räntan på bostadsobligationer för att erhålla en högre avkastning. Efter en värdering av 

marknadsläget anser Nasdaq OMX Stockholm att endast bostadsobligationer som innehar en 

kortvarig löptid kan användas. Frågan blir då om en marknad med obligationer som består av en 

lägre säkerhet bör vara tänkbar att uppmärksamma som en valmöjlighet även i IAS 19. Marton 

skriver i tidningen Balans om problemet vid valet av diskonteringsränta och IFRS 

rekommendationer som inte är tillräckliga. IAS 19 hänvisar inte till andra alternativ vid val av 

diskonteringsränta än det som rekommenderas, det vill säga diskonteringsräntan ska bestämmas 

utifrån företagsobligationer eller statsobligationer (Rundfelt 2013). 
 
Den omfattande revideringen av IAS 19 som tidigare nämnts eliminerade den så kallade 

korridorregeln som var ett vanligt förekommande redovisningsalternativ. Detta gav företagen 

färre valmöjligheter i pensionsredovisningen. Revideringen har resulterat i att stora delar av det 

egna kapitalet raderats på grund av att pensionsförpliktelser nu lyfts in i balansräkningen. 

Reduceringen av det egna kapitalet har medfört att många företag har fått en högre skuldsättning. 

Ett lägre eget kapital kan påverka företagens förutsättningar vid eventuella låneavtal (Pettersson 

2012). 
 
Watts & Zimmerman (1990) redogör för tre hypoteser i en av sina artiklar om den positiva 

redovisningsteorin, en av hypoteserna behandlar skuldsättningen i företag och de låneavtal som 

upprättas. De finner ett samband mellan företagens redovisningsval och skuldsättningsgrad. 

Företag som har höga skulder i form av främmande kapital väljer att tillämpa 

redovisningsprinciper som genererar högre vinster. Kreditgivare upprättar klausuler, det vill säga 

regelverk för att försäkra sig om företags återbetalningsförmåga vid utformning av låneavtal. För 

att företagen inte ska strida mot reglerna i klausulerna kan företagsledningen börja manipulera 
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sin redovisning. Genom att synliggöra ett bättre resultat upprätthåller man kreditgivarens 

förtroende och kan få tillgång till låneavtal (Watts & Zimmerman 1990). 
 

1.2 Problemformulering 
 
Hur ser sambandet ut mellan koncerners skuldsättningsgrad och val av diskonteringsränta i 

förmånsbestämda pensionsplaner? 

 

• Finns det något samband mellan koncernens aktuella skuldsättningsgrad och val av 

diskonteringsränta? 

 

• Skiljer det sig något mellan koncernerna som ingår i de olika kategorierna på Nasdaq 

OMX Stockholm vid valet av diskonteringsränta utifrån den aktuella 

skuldsättningsgraden? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka de koncerner som tillämpar förmånsbestämda pensionsplaner 

med hjälp av aktuariella antaganden. Studien vill se om det finns något samband mellan 

koncerners skuldsättningsgrad och val av diskonteringsränta i pensionsredovisningen. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Studien kommer avgränsa sig till koncerner som använder förmånsbestämda pensionsplaner 

under räkenskapsåret 2016. Koncernerna ska rapportera diskonteringsränta som ett av de 

aktuariella antagandena i pensionsredovisningen. 
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2. Redovisningsstandarder & praxis  
 

I detta avsnitt får läsaren en grundläggande förståelse av de redovisningsstandarder och praxis som 

tillämpas i de förmånsbestämda planerna. 

 
Svenska börsnoterade koncerner och företag med allmänt intresse som är aktiva på Nasdaq OMX 

Stockholm AB skall sedan år 2005 upprätta sin koncernredovisning enligt IAS/IFRS som 

omfattas av IASBs standarder (Sundgren et al. 2013, s.11). Syftet med IASB är att konstruera 

globala redovisningsnormer för att åstadkomma en förbättring och harmonisering av 

redovisningsstandarder (Nilsson 2010, s.91). Globaliseringen ska även ge en ökad jämförbarhet 

mellan företag från olika länder och på så sätt utveckla kapitalmarknadens funktionalitet och 

effektivitet. IASB är den organisation som ansvarar för förändringar i redovisningsstandarder 

samt utvecklandet av nya (Marton et al. 2010, s.7). 
 
IAS 19 är en internationell standard som behandlar fyra typer av ersättningar; kortfristig 

ersättning, ersättning efter avslutad anställning, övrig långfristig ersättning och ersättning vid 

uppsägning. Pensionsåtaganden är långsiktiga förpliktelser, vilket resulterar i att företag måste 

göra framtida prognoser som kan göra att olika redovisningsproblem uppstår. Enligt IFRS anses 

IAS 19 vara en av de mest komplicerade standarder som IASB tagit fram. De svårigheter som 

associeras med standarden är framför allt beräkning och redovisning av pensionsplaner som 

klassificeras som förmånsbestämda (Marton et al. 2010, s.251). 

2.1 IAS 19 - Ersättningar till anställda  
Internationella bestämmelser för redovisning av ersättning till anställda är väldigt omfattande 

och finns introducerade i IAS 19. Ersättningarna ska bokföras som en kostnad det räkenskapsår 

de intjänas av de anställda och inte när utbetalningen sker, ett exempel är pensionskostnader som 

ska redovisas i den hastighet som pensionsrätten är intjänad och inte när den försvinner från 

företaget (FAR online u.å. IAS 19, s.396). IAS 19 klassificerar “ersättningar efter avslutad 

anställning” som antingen premiebestämda- eller förmånsbestämda planer utifrån planens 

ekonomiska innebörd (FAR online u.å. IAS 19, s.398). Revideringen av IAS 19 och de nya 

bestämmelserna som tillkommit ska tillämpas i företagens pensionsredovisning från och med 

räkenskapsåret 2013. Syftet med revideringen av IAS 19 var att förenkla den problematik och 
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komplexitet som pensionsåtaganden för med sig i redovisningen. Avsikten var att framställa 

enhetliga regler för samtliga företag, för att på så sätt åstadkomma en jämförbarhet i 

internationell redovisning och därmed minska osäkerheterna kring pensionsskuldens storlek 

(Sundgren et al. 2013, s.216). De upplysningskrav som företaget ska redogöra för i sina rapporter 

enligt bestämmelserna i IAS 19 är: 

 

• Information om det som kännetecknar planens karaktär samt redogörelse av eventuella 

förändringar i planens struktur (FAR online u.å. IAS 19 p.139). 

 

• Upplysning och kartläggning av beloppen i den finansiella rapporten som uppstår vid 

framställandet av pensionsplanen (FAR online u.å. IAS 19, p.140–144). 

 

• Information om hur den förmånsbestämda planen kan påverkas av belopp, tidpunkt och 

risker för företagens framtida kassaflöde. Företag ska upprätta en känslighetsanalys för 

varje aktuariellt antagande som är av väsentlig betydelse (FAR online u.å. IAS 19, p.145–

147). 

2.2 Förmånsbestämda pensionsplaner 
 
Förmånsbestämda pensionsplaner innebär att arbetstagaren i framtiden är garanterad en utlovad 

förmån i form av en säkerhetsställd pension och kan därmed uppfattas som komplicerad vid 

beräkning av dess storlek (FAR online u.å. IAS 19, p.55). De aktuariella antaganden som 

upprättas indelas i finansiella och demografiska antaganden. De demografiska antagandena 

omfattas av anställningstid, löneutveckling och livslängd, medan de finansiella antagandena är 

avkastning på förvaltningstillgångar samt diskonteringsränta. Utgifterna idag ska motsvara de 

framtida utbetalningar hänförliga till pensionsplanen. Företagen svarar själva för det långsiktiga- 

och ekonomiska risktagandet som kan uppstå vid bedömningen av de aktuariella antagandena 

(FAR Online u.å. IAS 19, p.75–76). Företag har dessutom en så kallad investeringsrisk som 

betyder att avkastningen man förväntat sig skulle täcka ersättningen inte blev tillräcklig 

(Sundgren et al. 2013, s.221–222). 
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För att kunna reglera pensionsskulden finns förvaltningstillgångar som ska bidra med tillräckliga 

medel för att företag ska kunna betala de utlovade ersättningarna. Finansiering med hjälp av 

förvaltningstillgångar innebär att man kan förvalta sina åtaganden antingen internt eller externt. 

Om företag väljer att förvalta tillgångar externt så behandlas dessa i enskilda legala stiftelser 

(Marton et al. 2010, s.250). Idag avsätter de flesta noterade företag och därmed koncernerna sina 

pensionsförpliktelser till försäkringsbolag, syftet är att kunna placera och investera i sina 

åtaganden. Genom att försäkra kapitalet i form av en erlagd premie eliminerar företagen en del 

av investeringsrisken, men förfogar fortsättningsvis över förpliktelsen i balansräkningen (Alecta 

2017). 

2.3 Premiebestämda pensionsplaner 

Premiebestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning och innebär 

att företagen betalar en bestämd avgift till en separat fond, vanligtvis förvaltas förpliktelsen av 

ett försäkringsbolag. Beloppet fastställs som en fast procentsats av arbetstagarens totala lön. 

Arbetstagaren ansvarar över de investeringsrisker som kan uppstå och påverka det slutliga 

pensionsunderlaget. Företagen avsäger sig därmed risken att betala ytterligare om fonden saknar 

avkastning för att täcka ersättningen till sina anställda. Det finns ingen juridisk skyldighet att 

kompensera arbetstagaren när pensionsbidraget betalats in (FAR Online u.å. IAS 19, p.50).   

2.4 Projected unit credit method 
 
Projected unit credit method är den metod som enligt IAS 19 ska appliceras vid den årliga 

beräkningen av de förmånsbestämda pensionsplanerna. Bedömningen av aktuariella antaganden 

ska upprättas med frivillig hjälp av en oberoende aktuarie. Metodens avsikt är att ge företag 

tillräcklig information för att en tillförlitlig bedömning av storleken på den förmånsbestämda 

planen ska kunna upprättas. Antagandena i bedömningen skall vara “neutrala och ömsesidigt 

förenliga” med ekonomiska omvärldsfaktorer. För att uppfylla kravet neutralitet ska man inte 

göra överdriva över- och underskattningar i pensionsredovisningen (FAR online u.å. IAS 19, 

p.75–76). Enligt metoden ska företagen fördela sina ersättningar under de perioder som 

förpliktelsen uppstår. Den uppstår när arbetstagaren har utfört sin tjänstgöring och får ersättning 

därefter. När förpliktelsen kan beräknas med betryggande tillförlitlighet ska företaget enligt den 

aktuariella metoden redovisa förpliktelsen som en skuld (FAR online u.å. IAS 19, p.67–68).  
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2.5 Demografiska antagande 

 

Löneutveckling - Löneutvecklingen är av stor betydelse då arbetstagarens lön är det som 

avspeglar den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen. Uppskattningen av antagandet ska göras 

med beaktning av sådant som kan påverka löneutvecklingen, såsom inflation, tjänstetid, karriär 

samt utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden (FAR online u.å. IAS 19, p.87). 

 
Livslängd - Arbetstagaren kan leva längre än vad man förväntat i sina antaganden och kan då 

bidra till en ökad avsättning i förhållande till vad man tidigare prognostiserat. Företagen måste 

göra sina bästa uppskattningar om arbetstagarens livslängd, både under och efter arbetstiden för 

att kunna säkerhetsställa sitt antagande (FAR online u.å. IAS 19, p.81–82). 

2.6 Finansiella antagande 
 

Avkastningen på förvaltningstillgångar - Avkastningen omfattar ränta, utdelning och andra 

intäkter, inklusive realiserade och orealiserade vinster/förluster hänförliga till 

förvaltningstillgångarna. Värdet på förvaltningstillgångarna och det nuvärde som beräknas på de 

framtida pensionsförpliktelserna fastställer det nettobelopp som ska redovisas i resultaträkningen 

(FAR online u.å. IAS 19, p.113–114).  
 
Diskonteringsränta - Diskonteringsräntan är den ränta som appliceras vid diskontering av 

förmånsbestämda pensionsplaner. Enligt IAS 19 skall den bestämmas utifrån en marknadsmässig 

avkastning på förstklassiga företagsobligationer vid redovisningsperiodens slut. I länder där en 

fungerande marknad för företagsobligationer saknas ska avkastning på statsobligationer 

tillämpas. Valuta och löptid på den obligation som tillämpas ska överensstämma med den valuta 

och uppskattning av löptiden för den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen (FAR online u.å. 

IAS 19, p.83). Statsobligationer sträcker sig med en fast ränta under hela sin löptid och har 

fungerat som en utgångspunkt för räntesättningen på marknadens resterande obligationer 

(Riksbanken 2017). Diskonteringsräntan är ett väsentligt aktuariellt antagande och reflekterar 

pengarnas tidsvärde, men tar inte hänsyn till de aktuariella- eller investeringsrisker som finns. 

Diskonteringssatsen ska avspegla de effekter som uppstår vid den tidsmässiga uppskattningen av 

pensionsutbetalningarna (FAR online u.å. IAS 19, p.83–86). 
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2.7 Redovisningen av företagets förmånsbestämda plan 
 
1. Fastställa överskott och underskott i pensionsplanen 
 
Förvaltningstillgångar > förpliktelser = Överskott - Redovisas som en nettotillgång 

Förvaltningstillgångar < förpliktelser = Underskott - Redovisas som nettoskuld 
 

För att se om företagen genererar ett över- eller underskott av sina pensionsförpliktelser ska man 

använda projected unit credit method för att göra en tillförlitlig beräkning av pensionsförmåner 

med hjälp av aktuariella antaganden. Förmånen ska motsvara arbetstagarens utförda tjänstgöring 

under innevarande- samt tidigare perioder. Företagen måste fastställa nuvärdet av sina 

förpliktelser genom att diskontera arbetstagarnas ersättningsbelopp och dra av det verkliga värdet 

på eventuella förvaltningstillgångar, samt fastställa kostnaden för utförd tjänstgöring (FAR 

online u.å. IAS 19, p.57). Ett överskott infinner sig när verksamhetens förvaltningstillgångar är 

större än de förpliktelser som företaget förfogar över. Är förvaltningstillgångarnas värde större 

än pensionsförpliktelsen så ska företaget redovisa en tillgång och vice versa (Sundgren et al. 

2013, s.223). 
 
2. Vid underskott definieras planen som en förmånsbestämd nettoskuld och vid ett överskott som 

en förmånsbestämd nettotillgång. Ett överskott betyder att företaget ska värdera sin 

förmånsbestämda nettotillgång till det lägsta av överskottets värde samt det tillgångstak som 

beräknas med hjälp av diskonteringsräntan. 
 

• Pensionsförpliktelser - Verkligt värde på förvaltningstillgångar = Nettot av 

tillgången/skulden hänförligt till pensionen. 

 
3. Fastställa vilka belopp som skall redovisas i resultatet 

Pensionsförpliktelser rapporteras som en skuld eller tillgång i balansräkningen men ska dessutom 

redovisas som en intäkt eller kostnad i resultatet (FAR online u.å. IAS 19, p.57). Det belopp som 

ska rapporteras kan summeras i följande punkter: 
 

A) “Kostnaden avseende tjänstgöring under innevarande period”. 

B) “Eventuella kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder samt vinster och 

förluster från tidigare regleringar”. 

C) “Nettoräntan på den förmånsbestämda nettoskulden/nettotillgången”. 
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4. Fastställa poster som ska redovisas i övrigt totalresultat 

Aktuariella vinster och förluster uppstår genom förändringar och erfarenhetsbaserade justeringar 

som inträffar i företagens aktuariella antaganden under den aktuella perioden. Det vill säga de 

kan likställas med en omvärdering av den förmånsbestämda nettoskulden/-tillgången och ska 

redovisas i övrigt totalresultat. Avkastningen på förvaltningstillgångarna exklusive belopp som 

ingår i nettoräntan och förändringen av eventuella överskott, exklusive belopp som ingår 

nettoräntan ska också ingå i övrigt totalresultat. Förändringar kan bidra till en ökning eller 

minskning av nuvärdet på den förmånsbestämda planen (FAR online u.å. IAS 19, p.57). 

2.8 Skuldsättningsgraden 
 
Skuldsättningsgraden är ett mått på kapitalstrukturen som mäter företagens skuldsättning. Måttet 

ska beskriva företagens finansiella risk, räntekänslighet och kan benämnas som företagets 

“finansiella muskler”. Figini & Giudici (2011) beskriver skuldsättningsgraden som ett mått på 

företagens finansiella styrka och betonar hur stor skuldandel som används vid finansiering av 

tillgångar. Skuldsättningsgraden ska beskriva hur företagen hanterar sina förpliktelser samt hur 

utnyttjandet av dessa ser ut. Investerare kan på så sätt få en uppfattning av den ekonomiska 

stabiliteten i företag och hur finansieringen ser ut. Måttet utgår från balansräkningen och 

synliggör företagens ekonomiska situation tillsammans med den operativa effektiviteten (Figini 

& Giudici, 2011). Företag ska uppvisa en skuldsättningsgrad på högst 1.0 (100 %) för att anses 

ha en bra finansiell ställning. Det innebär att det egna kapitalet ska vara lika stort som det 

främmande kapitalet. Om det främmande kapitalet överstiger det egna kapitalet är 

skuldsättningsgraden högre än 1.0 (100 %) och företaget anses därmed ha en hög skuldsättning. I 

praktiken visar måttet skuldsättningen uppmätt per krona, det vill säga hur mycket av det egna 

kapitalet som finansierats av externa parter. Hög skuldsättning resulterar i att det 

egenfinansierade kapitalet blir lågt (Larsson 2008, s.82). Skuldsättningsgraden definieras enligt 

Larsson (2008) som: 
 

Skuldsättningsgrad=
Totala skulder

Totalt eget kapital
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3. Teoretisk referensram & tidigare forskning 
 

I detta avsnitt uppmärksammas den problematik som finns kring förmånsbestämda 

pensionsplaner för att ge läsaren en grundläggande förståelse av ämnesvalet. Här kommer 

tidigare forskning samt teorier presenteras som sedan kommer vara utgångspunkt i studiens 

empiriska undersökning.

 

3.1 Teoretisk referensram 

3.1.1 IASB:s föreställningsram för finansiella rapporter 

IASB:s nuvarande föreställningsram utvecklades år 1989 av dess föregångare IASC. 

Föreställningsramens huvudsakliga syfte var att presentera ett ramverk som skulle fungera som 

en teoretisk utgångspunkt vid utvecklandet av nya standarder. Den ska också fungera som ett 

hjälpmedel vid förståelse och tolkning av de standarder som publiceras. Föreställningsramen ska 

ge vägledning vid företagens val av redovisningsprinciper (IFRS 2015, s.6). Avsikten med att 

utforma finansiell rapportering är att tillgodose befintliga samt potentiella investerare och 

långivare användbar information vid beslutsfattande vid bland annat skuldinstrument, lån eller 

andra former av krediter hos den finansiella rapportens ägare (IFRS 2015, s.22, p.1.2). Befintliga 

och potentiella investerare samt långivare behöver information som kan ge vägledning vid 

bedömning av framtida nettokassaflöden och av företagsledningens förvaltning av företagets 

resurser. Pensionsredovisning innefattar osäkerheter kring storleken på framtida 

pensionsutbetalningar. Finansiella rapporten ska därmed ge underlag för att kunna göra 

tillförlitliga uppskattningar av framtida pensionsförpliktelser (IFRS 2015, s.23, p.1.7). Enligt 

föreställningsramen definieras en skuld som en skyldighet för ett företag att betala sin 

förpliktelse, det vill säga ett utflöde av ekonomiska resurser till följd av tidigare händelser (IFRS 

2015, s.43, p. 4.25). 

 

Företag har en skyldighet att betala de förpliktelser som de åtar sig för att arbetstagaren ska få sin 

utlovade framtida pensionsförmån (IFRS 2015, s.44, p.4.32, 4.35). Skuldsättningsgraden i 

företag beräknas som skulder i förhållande till det egna kapitalet. IASB:s föreställningsram 
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definierar eget kapital som företagens förmåga att överleva och kan beskrivas som företagens 

nettoförmögenhet, det vill säga den del av kapitalet som är företagets egna (IFRS 2015, s.46, 

p.4.43). Avslutningsvis är avsikten med finansiell rapportering att ge användarna relevant 

information vid beslutsfattande och inte att ge korrekta avbildningar av företagens redovisning. 

Rapporten baseras i stor utsträckning på uppskattningar och bedömningar av den information 

som ingår i rapporten (IFRS 2015, s.24, p.1.11). 

3.1.2 IASB:s kvalitativa egenskaper i den finansiella rapporten 
 
För att den finansiella informationen ska vara användbar måste den vara relevant och tillförlitlig. 

För att användbarheten ska förstärkas i finansiella rapporter ska den vara jämförbar, verifierbar, 

aktualitet och begriplig. Egenskaperna utgör tillsammans en fullständig finansiell rapport. 
 
Relevans: Den finansiella rapporten ska innehålla relevant information som är användbar för 

befintliga samt potentiella investerare vid beslutsfattande och bedömningar av aktuella eller 

framtida händelser. Rapporten ska inte innehålla överflödig information (IFRS 2015, p. 2.6–

2.10). 
 
Tillförlitlig representation: Informationen ska vara fullständig och avspegla hela företagets 

verksamhet. Fullständig information betyder att rapporten ska innehålla information som är 

nödvändig för att användaren ska förstå verksamheten. Informationen ska vara tillförlitlig och 

neutral, det vill säga den ska inte vara vinklad samt innehålla felaktigheter. Rapporten ska 

fungera som ett beslutsunderlag för externa parter (IFRS 2015, p.2.14–2.19). 
 
Jämförbarhet: En viktig komponent i de kvalitativa egenskaperna är att användaren ska få 

möjlighet att göra en jämförelse mellan företagens rapporter för att kunna se likheter och 

skillnader i struktur och upplägg. Externa parter ska få möjlighet att kunna jämföra finansiella 

rapporter (IFRS 2015, p. 2.23–2.28). 
 
Verifierbar: Handlar om att försäkra användaren om att informationen beskriver det som den ska 

beskriva. Egenskapen innebär att användarna, både kunniga och oberoende ska kunna uppnå 

enlighet. Verifieringen kan vara direkt eller indirekt. Direkt verifiering kan uppnås genom direkt 

observation av exempelvis ett belopp eller annan representation. Indirekt innebär att man 

verifierar ingående balans till en viss formel eller modell och omräknar utgående balans genom 
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samma metod. Informationen ska alltså kunna redogöra för de bakomliggande motiven (IFRS 

2015, p.2.29–2.31). 

Aktualitet: engelska begreppet ”timeliness” innebär att informationen ska vara tillgänglig för 

användarna vid rätt tidpunkt i sitt beslutsfattande. Informationen ska därmed vara aktuell för att 

uppfylla aktualiteten. I vissa fall kan äldre information vara att föredra beroende på vad det är för 

beslut man ska göra (IFRS 2015, p.2.32). 
 
Begriplighet: Det är viktigt att en finansiell rapport är begriplig. Begreppet handlar om att 

presentera informationen på ett tydligt sätt för att användarna av den finansiella rapporten lätt ska 

förstå, dock förutsätter det att den externa parten har grundläggande kunskaper inom ekonomi för 

att kunna uppfatta centrala delar i finansiella rapporter (IFRS 2015, p. 2.33–2.35). 
 
Företagens pensionsförpliktelser i enlighet med IAS 19 är ett ställningstagande som påverkar den 

finansiella rapporten. Därför är det viktigt att de uppgifter som publiceras ska vara trovärdiga 

och avspegla företagens ställning och ska inte vara missvisande i form av felaktigheter. 

Revidering av IAS 19 är en förändring som trädde i kraft för att fastställa och stimulera 

kvalitativa egenskaper i den globala rapporteringen. Den ständiga utvecklingen i globaliseringen 

samt revideringar som sker är associerade till de kvalitativa egenskaperna för att skapa 

likvärdighet i upprättandet av finansiell rapportering. Den komplexitet som förmånsbestämda 

planer    för med sig i redovisningen kan göra att den fullständiga bilden av den finansiella 

ställningen blir missvisande. Företag kan göra felaktigheter i sin uppskattning av de aktuariella 

antagandena samt vinkla informationen. Verifierbarhet kan också vara svår att uppfylla i 

pensionsredovisningen eftersom det finns en ovisshet kring pensionens framtida storlek (Parker 

et al. 2016). 

3.1.3 Agentteorin 

“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a 

rational agent to act on behalf of a principal when the agent's interest would otherwise conflict 

with those of the principal” (Sundgren, S. & Nilsson 2013, s. 46). 
 
Agentteorin handlar om utformning av avtal mellan företag och företagsledning och ska 

uppmuntra en part att agera i huvudmannens intresse för att på så sätt lyckas uppnå en trygghet 

och välbefinnande mellan avtalsparterna. Teorin utgår från att arbetstagaren (agenten) är 
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motvillig i sitt risktagande och vill erhålla ersättning för sin tjänstgöring. Om man som agent 

tvingas till ett risktagande vill man därmed uppnå en högre kompensation för sin arbetsinsats. 

För att uppnå ett optimalt kontrakt för båda parter gör man en bedömning mellan uppmuntran 

och kompensation, eftersom att agenten tar en större risk då storleken av den kommande lönen 

fortfarande är osäker. Agentteorin kan således fungera som en ram vid ändamålsenliga principer 

för ersättning och andra villkor som ledning och övriga anställda i företaget erhåller (Sundgren, 

et al. 2013, s. 45–46). 
 
Agentteorin utgår från rationalitet och nyttomaximering, det vetenskapliga synsättet har sin 

utgångspunkt i den deskriptiva teorin “man vill beskriva verkligheten inte påverka den”. Utifrån 

pensionsredovisninav förmånsbestämda pensionsplaner är agenten (arbetstagaren) den som 

presterar för att upprätthålla sin stadigvarande lön samt den intjänade tjänstepensionen. Genom 

att prestera på arbetet och skapa nytta för principalen (arbetsgivaren) ökar arbetstagarens lön som 

är en grundläggande förutsättning till en god tjänstepension. Högre lön resulterar i en högre 

procentuell avsättning till tjänstepensionen. Risktagandet är placerat på agentens prestation och 

vilja att skapa nytta som skall tillgodose arbetsgivaren (Artsberg, K. 2005 s.83–84). 

3.1.4 Positiv redovisningsteori 

Den positiva redovisningsteorin precis som agentteorin grundar sina ställningstaganden och 

rekommendationer utifrån det empiriska och deskriptiva synsättet. Teorin baseras på tidigare 

normer och dess erfarenheter, för att nyttomaximera och beskriva olika fenomen som kan uppstå 

inom redovisningspraxis. Teorin definieras som beskrivande, förklarande och förutsägbar 

(Godfrey et al 2010 s.28). Den teoretiska ramen ska ge en fundamental förståelse kring 

tillämpningen av normer och teorier. En del av teorin vill förklara varför man ska tillämpa 

redovisningsprinciperna och vilka effekter som kan uppstå (Artsberg 2005, s.34, 38). Positiva 

redovisningsteorin består av ett opportunistiskt perspektiv och ett effektivitet-

/prestationsbaserade perspektiv. Det opportunistiska synsättet försöker förklara och förutse hur 

ledningen kommer agera vid valet av redovisningsprinciper. Det effektiva/prestations perspektiv 

handlar om att företagsledningen kommer tillämpa metoder i sin redovisning som effektivt visar 

hur företaget presterar. Företag väljer rättvisa redovisnings strategier utifrån sin verksamhets 

förutsättningar (Watts och Zimmerman 1990).   
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Watts & Zimmerman (1990) är två av ett flertal forskare som studerat den positiva 

redovisningsteorin. De redogör för tre hypoteser som teorin bygger på och lyfter resonemanget 

om att maximera sin nytta i redovisningen. Denna studie har sin utgångspunkt i företagens 

nyttomaximering i sin pensionsredovisning vid höga skulder och valet av diskonteringsränta. 

Watts & Zimmerman (1990) har sin utgångspunkt i agentteorin med fokus på hur företagen 

redogör för sin skuldsättning i samband med låneavtal. Teorin hävdar att företag med en högre 

skuldsättning väljer sin redovisning för att uppnå den nyttomaximering företagen strävar efter. 

Resonemanget kan kopplas till pensionsredovisningen, där företagsledningen kan välja sina 

aktuariella antaganden utifrån den rådande situationen i företaget, det vill säga man väljer det 

mest gynnsamma alternativet (Watts & Zimmerman 1990).  
 
 

3.2 Tidigare forskning   
 
Glaum (2009) och Bodie et al (1985) utgår från den konceptuella föreställningsramen i sina studier 

för att analysera de faktorer som kan påverka risktagandet vid finansiering av företagens pensioner. 

Föreställningsramen omfattas av IASBs rekommendationer och har som mål att tillhandahålla 

information som ska fungera som ett tillförlitligt underlag vid externa parters beslutsfattande. 

Förmånsbestämd pensionsredovisning är komplicerad och abstrakt och bygger på prognoser som 

ska överensstämma med framtida förpliktelser som företag åtagit sig (Glaum 2009). Storleken av 

förmånen baseras i allmänhet på arbetstagarens ålder, löneutveckling och antal år i tjänst. Nuvärdet 

av de totala förmånerna ska representera de uppskattade pensionsutbetalningarna (Bodie et al. 

1985). Förmånsbestämda pensionsplaner förbinder företagen att betala en framtida förmån till sina 

anställda, löftet handlar om att garantera arbetstagaren sin pension (Petersen 1995). 

Företagsledningen ska rapportera det uppskattade verkliga värdet av de ekonomiska villkoren 

avseende pensionsplanen, eftersom syftet med finansiella rapporter är att avspegla företagens 

finansiella ställning (Parker et al. 2016). För att kunna erhålla en representativ bild av företag och 

deras förpliktelser krävs en fungerande marknad samt en tillförlitlig uppskattning av de aktuariella 

antagandena. 
 
Napier. J (2011) lyfter i sin artikel att valet av diskonteringsränta vid bedömning av 

pensionsskulden är ett problem och ställer frågor såsom “är valet av diskonteringsränta något som 

speglar de risker och osäkerheter som uppstår kring pensionsförpliktelsens?” och “ger räntan på 
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företagsobligationer en lämplig avkastning?” I Rundfelts (2013) artikel diskuteras huruvida 

möjligheten att ta hänsyn till marknader med obligationer som innefattar större risker också borde 

uppmärksammas. Företagens uppskattningar om framtida kassaflöden bör fastställas utifrån 

marknadens aktuella diskonteringsränta för att spegla pengars tidsvärde, det vill säga en riskfri ränta 

(Napier 2011). Förvaltningsinnehavaren bär ansvaret och måste kompenseras både för pengarnas 

tidsvärde och risktagande. Kompensationen består av bland annat den riskfria räntan, som är den 

ersättning för det aktuella penningvärdet. Den riskfria räntan består av förändringar i den reala 

riskfria räntan samt förändringar i den förväntade inflationstakten. Avkastning på statsobligationer 

är den riskfria avkastning som vanligtvis används, ju bättre finansiering planen har desto större 

säkerhet (Petersen 1995).  

Stora som små förändringar i diskonteringsräntan har påvisats ha en stor inverkan på företagens 

pensionsredovisning. Följaktligen kan det vara intressant att undersöka huruvida företagsledningen 

manipulerar räntor och under vilka omständigheter de kan göra det (Parker et al. 2016). Att 

diskonteringsräntan är ett av de viktigaste aktuariella antaganden att ta hänsyn till är något som 

poängterats i tidigare studier och kan bli intressant att undersöka i samband med företagens 

skuldsättning (Petersen, 1995). Genom att förändra räntan kan företagen utifrån sin finansiella 

ställning justera sin pensionsredovisning (Parker et al. 2016). Förslagsvis om företaget besitter höga 

marginalskatter och vill göra ytterligare insatser kan det ge incitament till att höja den redovisade 

pensionsskulden genom att sänka den rapporterade diskonteringsräntan. Företag kan stå inför 

ekonomiska svårigheter såsom tillfälliga brister i sitt kassaflöde och inneha höga skulder, vilket kan 

skapa incitament till att istället höja sin redovisade diskonteringsränta eller sänka den redovisade 

pensionsskulden (Petersen 1995). 

Asthana (1999) och Godwin (1996) undersöker effekter av finansieringsstrategier och de aktuariella 

val företag gör. Syftet med deras studier är att undersöka den frihet företag har vid hantering och 

finansiering av förmånsbestämda planer. Godwin (1996) hävdar att det som ligger till grund för att 

förändringar uppstår i de aktuariella antagandena ligger i en svag ekonomisk ställning som omfattas 

av regleringar. Företagsledningar kan anpassa sina aktuariella antaganden i syfte att justera 

resultatet och sin skuldsättning för att generera positiva kassaflöden. Asthana (1999) påvisar att 

företag som är överfinansierade gör konservativa aktuariella val för att minska sina synliga 

kostnader och vid underfinansiering gör man liberala aktuariella val utifrån samma grundtanke 
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(Parker 2016). En minskning av pensionen kan ge ett lägre rörelsekapital, högre skuldsättning och 

en lägre frekvensnivå vid nya investeringar. Företag kan därmed göra sina redovisningsval utifrån 

rådande förutsättningar (Watts & Zimmerman, 1990). 

Kinserdal (2006) hävdar som tidigare forskare, Asthana (1999) och Godwin (1996) att det saknas 

tillräcklig kunskap kring pensionsredovisning och därmed kännedom om att en potentiell 

vinstmanipulering kan uppstå vid värdering av olika poster. Det resultat som studien åstadkommit är 

att företag med hög skuldsättningsgrad tillämpar ett liberalt synsätt i sina aktuariella antaganden, 

medan företag som har en låg skuldsättningsgrad är konservativa i sitt beslutsfattande. Konservativa 

val kan belasta den aktuella kapitalstrukturen men generera goda resultat i framtiden (Kinserdal 

2006). 
 

Watts och Zimmerman (1990) skriver i en av sina artiklar om den positiva redovisningsteorin som 

är konstruerad utifrån tre grund hypoteser som behandlar bonussystem, skuldsättning och politisk 

påverkan. Författarna beskriver i sin artikel om det tydliga sambandet mellan företagens val av 

redovisningsprincip utifrån dessa hypoteser. Hypotesen om skuldsättning handlar om företag som är 

högt belånade, det vill säga har höga skulder från främmande kapital i form av låneavtal. Om 

företagen har höga skulder tyder det på att företagsledningen kan bestämma sitt redovisningsval 

utifrån det som genererar bäst resultat (Watts & Zimmerman 1990). 

Joshua (2006) påvisar i sin studie att företagsledningar kan ha incitament till att ändra 

investeringsbeslut för att synliggöra ett bra resultat i sin redovisning. Parker (2016) diskuterar också 

i sin artikel om företagsledningens incitament till att justera finansiell information i samband med 

förmånsbestämda pensionsplaner och väljer specifikt att anta långfristiga avkastningar som ett 

verktyg för justering. Genom investeringsbeslut och företagsledningens frihet för att karakterisera 

pensionsplanerna på kapitalmarknaden blir pensionsredovisningen lättillgänglig för 

vinstmanipulering. Företagen väljer att anta avkastningsräntor som Joshua (2006) definierar som 

aggressiva. Företag som använder mer aggressiva ränteantaganden kommer att uppleva ett högre 

resultat än företag som gör mer konservativa ränteantaganden. Det är därför möjligt att 

företagsledare hanterar sina räntor baserat på befintliga incitament (Parker et al. 2016). 

Watts & Zimmerman (1990) redogör för den roll som redovisningen får vid låneavtal och regler 

som upprättas i så kallade klausuler som ska säkerställa företagens återbetalningsförmåga. 
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Företag som har låneavtal och därmed krediter att återbetala, kan göra att företagsledningen 

väljer redovisningsprincip som minskar skulder och kostnader samt ökar företagens tillgångar 

och intäkter. För att inte strida mot de redovisningsregler som finns angående låneavtal tenderar 

företagsledningen därmed att manipulera sin redovisning för att inte begå avtalsbrott (Parker et 

al. 2016). En högre skuldsättning i företag ger strängare krav på kreditförbindelser och företagen 

kan då välja att tillämpa metoder som ökar sina resultat. Skuldsättningsgraden har i tidigare 

forskning konstaterats vara korrelerad till de obligationsval som tillämpas och som får ytterligare 

inverkan på redovisningen (Watts & Zimmerman 1990). 

I artikeln av Hsu et al (2013) studeras de motiv som kan ge företagsledningen incitament till att 

manipulera det verkliga värdet av pensionsförpliktelsen genom att justera de aktuariella 

antagandena och kan då påverka tillförlitligheten i den finansiella rapporten. Företag med hög 

skuldsättning och därmed höga risker kommer troligtvis öka den förväntade avkastningen, för att 

således minska uppskattningen av pensionsåtagandet samt öka det egna kapitalet. Om investerare 

är omedvetna om att företagen justerar sina redovisade värden kan investerarnas beslut fattas 

utifrån felaktiga grunder (Watts och Zimmermans 1990). 

Innan revideringen av IAS 19 kunde företag redovisa sina pensionsförpliktelser enligt tre 

principer. Kritiker hävdar att korridorregeln som var en av de redovisnings möjligheter som 

tidigare fanns, var ett sätt att dölja aktuariella vinster och förluster som uppstått under året genom 

att skjuta upp dessa på andra perioder. Vid borttagandet av regeln kan ytterligare incitament 

finnas till att justera sin pensionsredovisning (Bauman et al. 2016). Syftet med det nya IAS 19 

var att skapa tydlighet samt jämförbarhet i internationella standarder för att på så sätt ge företag 

samma förutsättningar i sin redovisning. Jämförbarhet är en av de kvalitativa egenskaperna i 

IASB:s föreställningsram som finns för att skapa en harmonisering bland företag på den globala 

marknaden. Dessa egenskaper ska ge finansiärer tillförlitliga förutsättningar vid beslutsfattande 

utifrån den finansiella rapporten. Den ökade globaliseringen bidrar till att öka konvergensen 

mellan internationella och nationella rapporter. Externa parter ska kunna göra en jämförelse 

mellan rapporter för att på så sätt kunna se likheter och skillnader i olika verksamhetsgrenar, 

vilket gör det lättare att göra prognoser över företag och dess finansiella ställning. 

Globaliseringen bidrar dessutom till högre krav som förväntas vid utveckling av 

redovisningsstandarder (Gordon & Gallery 2012). 
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4. Metod 
 

I detta avsnitt redogör vi för studiens metodval samt det tillvägagångssätt som ska avspegla studiens syfte 

och frågeställning.

 
4.1 Forskningsstrategi 
 
Studien har valt en kvantitativ forskningsstrategi med ett deduktivt synsätt för att kunna besvara 

studiens syfte och problemformulering. Då studien baseras på en stor mängd kvantifierbar data 

inhämtad ur finansiella rapporter blir den kvantitativa forskningen en lämplig utgångspunkt i 

studiens insamling och analys av data (Patel & Davidson 2011, s.23). Övrig information 

inhämtas från tidigare forskning, litteratur inom studiens ämnesval samt utgivna 

rekommendationer från IAS 19. Det deduktiva synsättet innebär att man utgår från teorier och 

tidigare forskning för att sedan omvandla den tillgängliga informationen till kvantifierbar data. 

Ett deduktivt tillvägagångssätt blir därmed användbart i denna studie som endast inhämtar 

sekundärdata, det vill säga sådan data som redan finns tillgänglig kring studiens ämnesval 

(Olsson & Sörensen 2011, s.46). För att kunna besvara studiens syfte, det vill säga undersöka om 

ett samband finns mellan skuldsättningsgrad och diskonteringsränta har vi utgått från vad som 

framkommit i tidigare forskning för att sedan sammanställa och analysera den inhämtade datan 

(Bryman & Bell 2017, s.166–167). 
 

4.2 Population 
 
Populationen består av samtliga koncerner som ingår på Nasdaq OMX Stockholm AB under 

räkenskapsåret 2016 och redovisar i enlighet med IAS 19. Populationen utgör en 

totalundersökning som består av 92 stycken koncerner som tillämpar förmånsbestämda 

pensionsplaner och därmed upprättar aktuariella antaganden (Olsson & Sörensen 2011, s.112). 
 

4.3 Tillvägagångssätt 
 
Studiens litteraturgenomgång omfattas av vetenskapligt granskade artiklar, relevant litteratur till 

studiens ämnesval samt nyhetsartiklar. Google Scholar och SöderScholar har använts som 

sökmotorer vid insamling av artiklar för att förse studien med tillförlitlig information. 

Tillförlitligheten bedöms genom en peer review, som betyder att artikeln är akademiskt bedömd 

av sakkunniga granskare (Olsson & Sörensen 2011, s.73). Sökord som har använts vid insamling 
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av data är actuarial assumtion, debt covenant hypothesis, defined benefit plans, discount rate, 

leverage, pensionplan, positive accounting theory för att erhålla en användbar utgångspunkt i 

studiens ämnesval och den fortsatta dispositionen. Litteraturen har inhämtats från biblioteket vid 

Södertörns Högskola med hjälp av bibliotekets sökmotorer. 
 

I Dagens industri har vi inhämtat information från de koncerner som ingår i kategorierna small-, 

mid- och large cap som finns på Nasdaq OMX Stockholm AB under räkenskapsåret 2016. Valet 

av räkenskapsår baseras på de senaste finansiella rapporter som finns tillgängliga, då rapporter 

för det aktuella räkenskapsåret 2017 inte finns tillgängliga. Studien vill ha en så aktuell period 

som möjligt för att kunna dra slutsatser kring dagens pensionsredovisning. De koncerner som 

ingår i studiens totalundersökning måste redovisa förmånsbestämda planer och 

diskonteringsräntan ska finnas utskriven som ett av de aktuariella antagandena. Rapporten får 

inte vara baserad på brutet räkenskapsår då det blir svårt att jämföra sambandet mellan 

skuldsättningsgraden och diskonteringsräntan om koncerner inte baserar sin skuldsättning och 

diskonteringsränta utifrån samma villkor. Det var 12 koncerner som endast hade 

förmånsbestämda planer i utländska dotterbolag som inte nämnde sina aktuariella antaganden i 

rapporten och uppfyller därmed inte de kriterier som krävs för att ingå i undersökningen. De 

koncerner som redovisa sina pensionsplaner i enlighet med Alecta saknar tillräcklig information 

för att redovisa dessa som förmånsbestämda och kan därför inte utgöra en del av populationen. 

De finansiella rapporter som används i studien har inhämtats från respektive koncern då det 

utvalda räkenskapsåret inte fanns tillgängligt i databasen Business retriever. Vi har manuellt sökt 

efter de aktuariella antaganden som finns utgivna i rapporten för att få reda på om koncernen 

redovisar förmånsbestämda planer. I nothänvisningar redogör koncernerna för hur de redovisar 

sina förpliktelser och vilka aktuariella antagande som upprättas.  
 

Den genomsnittliga diskonteringsräntan tillämpas i undersökningen för att undvika ett 

missvisande resultat, då de ingående företagen i koncernerna kan använda olika avkastningar vid 

beräkningen av antagandet är det bättre att använda en genomsnittlig ränta. Skuldsättningsgraden 

är studiens andra undersökningsvariabel som avser den oberoende variabeln i studiens statistiska 

test. Det var endast en del koncerner som rapporterade sin skuldsättningsgrad samt beskrev i 

nothänvisning vilken beräkning de använt medan många rapporter saknade information om 

skuldsättningen. Ett gemensamt mått för samtliga koncerner valdes därför vid beräkning av 
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skuldsättningsgraden för att få jämförbara värden. I koncernens balansräkning hämtade vi värden 

för att kunna beräkna skuldsättningsgraden genom att dividera totala skulder med det egna 

kapitalet. 
 

De uppslagsord som används vid den manuella sökningen i de finansiella rapporterna är 

diskonteringsränta, aktuariella antaganden, förmånsbestämda pensionsplaner & avgifts-

/premiebestämda pensionsplaner, skuldsättningsgrad samt koncernens balansräkning för att på så 

sätt erhålla tillförlitlig och korrekt information (Denscombe 2016, s.392–393). 

 
4.4 Variabler 
 
Det finns två typer av variabler som kan undersökas när man vill påträffa ett samband, beroende 

och oberoende variabler. Studien tillämpar enbart en beroende och en oberoende variabel som 

utformats utifrån problemformulering, syfte och frågeställningar. Studiens oberoende variabel är 

skuldsättningsgraden och den beroende variabeln är diskonteringsräntan. Det som skiljer dessa är 

att den beroende variabeln ska förklara sambandet, det vill säga den som påverkas medan den 

oberoende är den som ska användas i förklaringen av sambandet, det vill säga den som påverkar 

(Körner & Wahlgren 2015, s.67). Studien vill se om det föreligger ett samband mellan de utvalda 

variablerna (Olsson & Sörensen 2011, s.120 – 121). Det som framkommit i tidigare forskning är 

att företag med hög skuldsättningsgrad har valt att rapportera en högre ränta och vice versa. 
 

4.5 Deskriptiv statistik 
 
För att få en struktur vid insamlingen av studiens undersökningsvariabler sammanställdes data i 

ett Excel dokument och koncernerna delades upp utifrån de kategorier som ingår på 

Stockholmsbörsen. För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, det vill säga testa 

om ett samband finns mellan studiens undersökningsvariabler valde studien att utföra en enkel 

regressionsanalys, en så kallad bivariat analys som är en vanlig metod vid analysering av 

samband (Djurfeldt et al. 2010, s.157–158). Det som kännetecknar den enkla 

regressionsanalysen är att man endast ämnar undersöka två variabler, en oberoende och en 

förklarande variabel, vilket överensstämmer med denna studie (Barmark & Djurfeldt, 2015 

s.154–156). En regressionsanalys genomfördes för respektive kategori på Stockholmsbörsen, 

samt en gemensam för samtliga koncerner. För att få fram en regressionsanalys och en 

regressionslinje har vi använt oss av Analysis ToolPak som är ett verktyg som finns tillgängligt i 
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Excel. Regressionsanalysen handlar om att analysera regressionslinjen som synliggör vad för 

samband som finns mellan skuldsättningsgrad (x) som oberoende variabel och diskonteringsränta 

(y) som den beroende variabeln (Körner & Wahlgren 2015, s.67). Regressionslinjen illustreras i 

spridningsdiagram och genom regressionsanalysen får vi fram ett sambandsmått, en 

korrelationskoefficient även kallad Pearson´s r, som ska beskriva styrkan på sambandet för den 

förklarande variabeln (Djurfeldt et al. 2010, s.154). Värdet på korrelationskoefficienten (R-

square) anger hur säkert sambandet är mellan undersöknings variablerna (Barmark & Djurfeldt, 

2015 s.156–165). Koefficienten ska vara skild från 0,0 för att ett samband mellan variablerna ska 

finnas och ska ligga inom intervall -1,0 till +1,0 för att påvisa något typ av samband. Om 

korrelationskoefficienten visar +1,0 så betyder det ett perfekt positivt samband och -1,0 innebär 

att sambandet är perfekt negativt mellan variablerna. I ett positivt respektive negativt samband 

kommer punkterna befinna sig längst med regressionslinjen men med antingen en positiv- eller 

negativ lutning (Körner & Wahlgren, 2015 s.76). För att tydliggöra korrelationskoefficienten (R-

square) så kommer fyra stycken spridningsdiagram upprättas och illustrera om det finns något 

samband med hjälp av regressionslinjen (Denscombe 2016, s.373). 

 

För att få en tydligare bild av hur fördelningen ser ut av koncernernas skuldsättningsgrad och 

diskonteringsränta kommer fyra stycken histogram upprättas för respektive variabel. Ett 

histogram för samtliga 92 koncerner samt ett för small-, mid- och large cap. I diagrammen som 

tydliggör skuldsättningsgraden valde vi att skriva värdena i “ggr” som motsvarar hur mycket av 

skulderna som överstiger det egenfinansierade kapitalet. När diagrammen upprättades i Excel 

delades värdena på skuldsättningsgraden upp i lika stora intervall. Om vi hade redovisat ett värde 

för varje koncern hade det blivit svårt att avläsa. För att tydliggöra skuldsättningsgradens “ggr” 

redovisar vi även värdena i procent för att kunna relatera till diskonteringsräntan som redovisas i 

procent.  
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Det var 92 av totalt 300 koncerner som ingår på Nasdaq OMX Stockholm 2016 som tillämpade 

förmånsbestämda pensionsplaner och därmed kunde ingå i vår undersökning. I large cap var det 

47 av 89 koncerner som redovisar förmånsbestämda planer i enlighet med IAS 19, i mid cap var 

det 33 av 114 stycken och i small cap var det endast 12 av 97 koncerner som överensstämde med 

vår avgränsning samt population. Författarna valde att genomföra en regressionsanalys och ett 

spridningsdiagram med en regressionslinje för respektive kategori trots det ojämna antalet för att 

se om korrelationskoefficienten påvisar något samband beroende på vilken kategori koncernen 

ingår i.  
 

När vi sammanställde våra värden vi fått ur rapporterna såg vi att det var fyra storbanker, 

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank samt Swedish Match som visade ett betydligt högre 

värde på sin skuldsättningsgrad än övriga. Avvikande värden, så kallade extremvärden eller 

“outliers” har en tendens att få ett alldeles för stort inflytande över resultatet (Barmark & 

Djurfeldt 2016, s. 120). Värdena kan då påverka resterande variablers utfall. Att studien valde 

bort dessa 5 extremvärden från undersökningen var på grund av att skuldsättningsgraden i 

koncernerna hade ett värde mellan 12.0–15.5, vilket innebär att det är 12,0–15,5 ggr så höga 

skulder som det egna kapitalet, medan övriga låg i ett intervall mellan 0.5–5.5 ggr (50 % -550 %) 

här är endast skulderna 0,5–5,5 ggr så stort som det egna kapitalet. Den extrema skillnaden 

skulle sannolikt resultera i ett missvisande resultat och kan ge oss ett samband som egentligen 
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inte existerar och vice versa (Djurfeldt et al 2010, s.60). En tumregel för att ett värde ska anses 

som ett extremvärde och få tas bort ur undersökningen är om värdet avviker mer än tre 

standardavvikelser från medelvärdet bör det tas bort, standardavvikelsen är ett mått på hur 

mycket respondenterna i snitt avviker från medelvärdet (Barmark & Djurfeldt 2016, s. 120–

123).      

  

4.6 Bortfall 
 
Bortfall är de uppgifter som gått förlorat under processens gång. Studiens bortfall är de 

koncerner som är aktiva på Nasdaq OMX Stockholm AB som redovisar sina förmånsbestämda 

pensionsplaner i enlighet med Alectas försäkringstekniska grunder. Bortfallen definieras som 

interna då dessa koncerner saknar tillräcklig information för att kunna redovisa planerna som 

förmånsbestämda. Eftersom studien vill redogöra för sambandet mellan skuldsättningsgrad och 

valet av diskonteringsränta är vi enbart intresserade av de koncerner som redovisar sina 

förmånsbestämda pensionsplaner och upprättar aktuariella antaganden i enlighet med IAS 19 

(Olsson & Sörensen 2011, s.153). Det var 12 stycken koncerner som endast redovisar sina 

förmånsbestämda planer i utländska dotterbolag och nämnde inte vilka aktuariella antaganden de 

upprättat, vilket var ett krav för att kunna ingå i undersökningen. Dessa blev därför studiens 

bortfall för att undvika ett missvisande resultat. Studiens externa bortfall är 4 stycken storbanker 

samt Swedish Match som uppvisade en högre skuldsättningsgrad jämfört med de övriga 

koncernerna. Dessa utnämndes som extremvärden och outliers på grund av det avvikande värdet 

(Körner & Wahlgren 2015, s.78). 

 
 

Bortfall ur studiens population Antal  

Förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med Alecta 80 stycken 

Förmånsbestämda pensionsplaner endast i utlandet 12 stycken 

Extremvärden 5 stycken 
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4.7 Reliabilitet & Validitet 
 

4.7.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet svarar på frågan hur vi går tillväga när vi mäter snarare än vad vi mäter och handlar 

om undersökningens pålitlighet och följdriktighet. Studien utgår från offentliga årsredovisningar 

vid insamling av data, vilket gör att undersökningen skulle visa samma resultat oavsett vem som 

genomförde undersökningen (Körner & Wahlgren 2015, s.15). Resultatet skulle dessutom bli 

detsamma om undersökningen genomfördes vid en viss tidpunkt för att sedan upprepas vid ett 

annat tillfälle, vilket tyder på en hög reliabilitet genom mätning med den så kallade test-retest-

metoden. Studiens totalundersökning samt det insamlande materialet ger oss en tillräcklig 

reliabilitet (Olsson & Sörensen 2011, s.123). Reliabiliteten ska kunna bevisa att datan som 

undersökningens slutsatser bygger på går att kontrolleras av andra, vilket är möjligt i denna 

studie. Då studien samlat in och sammanställt all data manuellt utifrån en representativ 

population kan vi vara säkra på en godtagbar reliabilitet. Ju högre reliabiliteten är desto bättre 

förutsättningar för en hög validitet (Eliasson 2013, s.15).   
 

4.7.2 Validitet 
 
Validitet handlar om giltigheten och relevansen i det man mäter eller frågar om, huruvida de 

utvalda variablerna och den teoretiska referensramen som ingår i undersökningen verkligen 

mäter det som den syftar till att mäta. Validiteten är därmed ett mått på överensstämmelsen 

mellan studiens mätinstrument och ska inte vara ett mått att tvivla på, då kan även hela 

undersökningen behöva ifrågasättas (Körner & Wahlgren 2015, s.15). Studien har använt sig av 

teorier för att skapa förståelse och därmed konstruerat antaganden och frågeställningar som utgör 

grunden för studien. De har därefter blivit mätbara frågor där resultatet besvarar 

undersökningens syfte. Studiens validitet kan därför anses vara på en tillräcklig nivå (Djurfeldt et 

al. 2010, s.104). Studien har dessutom tillämpat en kvantitativ metod vid analys av sekundärdata 

och därmed kontrollerat att den information som insamlats är trovärdig, vilket stärker validiteten 

ytterligare (Eliasson 2013, s.16). 

4.8 Metodkritik  
 
Studiens population har resulterat i en större mängd bortfall än förväntat, då majoriteten av 

koncerner idag tillämpar premiebestämda planer i sin pensionsredovisning och många redovisar 
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sina förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med Alecta (Eliasson 2013, s.148). Vi har 

endast valt att undersöka sambandet mellan studiens utvalda variabler. För att undersöka om ett 

orsakssamband föreligger, det vill säga om skuldsättningsgraden har en påverkan på 

diskonteringsräntan måste man dessutom ta hänsyn till tidsföljden av variablerna, det räcker inte 

med att kunna påvisa ett statistiskt samband. För att ett orsakssamband ska finnas måste den 

oberoende variabeln (skuldsättningsgrad) tidsmässigt inträffat före en förändring i den beroende 

variabeln (diskonteringsräntan). Orsak ska inträffa före verkan (Eliasson 2013, s.90, 149).  

Vi har valt att tillämpa ett övergripande mått vid beräkning av skuldsättningsgraden i 

koncernerna. Detta kan bli missvisande i resultatet då det finns olika mått vid beräkning av 

nyckeltalet. Koncerner kan välja att upprätta ett mått som är baserat på poster som genererar en 

lägre skuldsättningsgrad då man vill att måttet ska vara så lågt som möjligt. Studiens valda mått 

av skuldsättningen beaktar både långfristiga- och kortfristiga skulder i beräkningen vilket 

tenderar att ge koncernen en högre skuldsättning än vad de egentligen i vissa fall har. Ett 

argument till att vi valde ett generellt mått var att det skulle kunna användas enhetligt på hela 

populationen för att erhålla ett rättvist resultat, på så sätt får samtliga koncerner samma 

förutsättningar och blir därmed representativa. 
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5. Empiri 
 

I detta avsnitt kommer studiens empiriska material att presenteras och det resultat som studien tilldelats 

vid genomförandet av de utvalda statistiska modellerna.

 
Undersökningen baseras på 92 stycken koncerner som ingår i Nasdaq OMX Stockholm under 

räkenskapsåret 2016 och tillämpar förmånsbestämda pensionsplaner enligt IAS 19s 

rekommendationer för ersättning till anställda. En enkel regressionsanalys har utförts och 

kommer redogöra för koncernernas skuldsättningsgrad och diskonteringsränta, för att med hjälp 

av en korrelationskoefficient och regressionslinje se om det föreligger ett samband mellan 

variablerna. Diagram för vardera variabel kommer också illustreras för att visa hur fördelningen 

av värdena ser ut. För att tydliggöra koncernernas fördelning på Nasdaq, det vill säga de 

koncerner som är listade på small-, mid- och large cap så kommer ytterligare diagram och 

analyser genomföras i respektive kategori. Vi vill därmed se om koncernernas storlek i 

respektive kategori har någon betydelse för att kunna finna samband mellan diskonteringsräntan 

utifrån aktuell skuldsättningsgrad. 
 

5.1 Resultat av populationen 
 

 

 
 

Diagram 5.1.1 - Sammanställning av diskonteringsräntan i totala populationen 
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I 5.1.1 diagram presenteras en sammanställning av studiens totalundersökning som består av 92 

stycken koncerner som ingår på Stockholmsbörsen. Genom diagrammet kan vi se att 36 stycken 

koncerner, vilket motsvarar 39 % av samtliga koncerner redovisar en diskonteringsränta som 

ligger inom ett intervall på 2,1 % -2,6 %. Majoriteten av koncernerna, vilket motsvarar 76 % av 

samtliga, rapporterar en diskonteringsränta som är högre än 2,0 %. Till sist kan vi utläsa att 22 

stycken koncerner tillämpar en diskonteringsränta som ligger på en lägre nivå än 2,0 %. Vi kan 

alltså se att diskonteringsräntan varierar i värde. Medelvärdet för diskonteringsräntan i samtliga 

koncerner är 2,4 %. 
 
 

 
 
 

Diagram 5.1.2 - Sammanställning av skuldsättningsgrad (ggr) i totala populationen 
 

I diagram 5.1.2 presenteras en sammanställning av 92 koncerner som ingår på 

Stockholmsbörsen. I diagrammet illustreras koncernernas skuldsättningsgrad för att ge en 

tydligare bild av hur fördelningen ser ut. I histogrammet kan vi se att 38 stycken koncerner har 

en skuldsättning på 0,72–1,42 ggr (72 % -142 %), vilket motsvarar 41 % av samtliga. För att 

tydliggöra intervallet så är det 10 stycken som har en skuldsättning under 1,0 ggr och 28 stycken 

som har en skuldsättningsgrad under 1,0 ggr. Resterande koncerner, vilket motsvarar ca 87 % av 

alla koncerner, har en skuldsättningsgrad som överstiger 1,0 ggr (100 %) det vill säga en 

skuldsättning som överstiger 100 % av det egenfinansierade kapitalet. Detta tyder på en hög 
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skuldsättning hos de flesta koncerner. Koncernen Nobina har en skuldsättningsgrad på 5,9 ggr 

(590 %) vilket är högre än de resterande observationerna. Det avvikande värdet kan ses som ett 

extremvärde. Avslutningsvis kan vi se att 13 % vilket motsvarar resterande 12 stycken koncerner 

ligger på en nivå som understiger 1,0 ggr (100 %).  Medelvärdet för skuldsättningsgraden i 

samtliga koncerner ligger på 1,52 ggr (152 %), vilket betyder att skulderna är 1,52 gånger högre 

än det egna kapitalet. 

Tabell 5.1.3 – Regressionsanalys  
 

Multiple R:                    0,129534485 
R Square:                      0,016779183 
Adjusted R Square:      0,005854507 
Standard Error             0,894519503 
Observations                                92 

 
 

Tabell 5.1.3 illustrerar värden som framkommit vid utförandet av regressionsanalysen som består 

av 92 stycken koncerner. Värdet som blir relevant att studera är korrelationskoefficienten som 

benämns R-square och är ett sambandsmått. Värdet på R-square visar därmed om sambandet är 

positivt eller negativt. Vår korrelationskoefficient ger oss ett värde på ca 0,017, värdet befinner 

sig nära 0 som betyder att det inte föreligger något samband. 
 

 
 

Diagram 5.1.4 - Regressionslinjen i ett spridningsdiagram i totala populationen 
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Diagrammet 5.1.4 illustrerar 92 stycken koncerner i form av en regressionslinje i ett 

spridningsdiagram där diskonteringsräntan (y) utgör den lodräta axeln och skuldsättningsgraden 

(x) utgör den vågräta axeln i diagrammet. Vi kan se att linjen är nästintill plan och att punkterna 

ligger utspridda, för att ett samband ska finnas ska punkterna befinna sig längst med 

regressionslinjen. Diagrammet visar att det saknas ett samband mellan skuldsättningsgrad och 

diskonteringsränta. Båda visar varierande värden men inte som ett resultat av varandra. Nobina 

är som tidigare nämnt den koncern som avviker i observationerna i relation till övriga med sin 

skuldsättningsgrad på 5,90 ggr (590 %), vilket motsvarar belåningsgraden samt en 

diskonteringsränta på 1,8 %. Genom att illustrera regressionslinjen i ett spridningsdiagram kan 

man lättare tydliggöra hur sambandet ser ut. 

 
5.2 Large cap 
 
 

 
 

Diagram 5.2.1 - Sammanställning av diskonteringsräntan i large cap 
 
I diagram 5.2.1 presenteras en sammanställning av 47 stycken koncerner som ingår i large cap på 

Stockholmsbörsen. Diagrammet visar att 20 stycken koncerner redovisar en diskonteringsränta 

som ligger inom ett intervall på 2,2 % -2,7 %, vilket motsvarar ca 43 % av hela large cap. Vi ser 

att 21 % av koncernerna redovisar en diskonteringsränta som ligger under 2,2 %, medan 

resterande 79 % redovisar en diskonteringsränta på 2,2 % eller högre. Vi kan se att 
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diskonteringsräntan varierar i värde men att majoriteten av koncernerna redovisar en högre 

diskonteringsränta om man utgår från medelvärdet som är 2,4 % för koncernerna på large cap. 
 
 

 
 

Diagram 5.2.2 - Sammanställning av skuldsättningsgraden (ggr) i large cap 
 
I diagrammet presenteras fördelningen av koncernernas skuldsättningsgrad i ett histogram. 

Sammanställningen visar hur fördelningen ser ut i kategorin large cap och vi kan se att 

skuldsättningsgraden varierar. Vi kan se att 23 stycken koncerner utmärker sig med en 

skuldsättningsgrad på 0,92–1,68 ggr (92 % -168 %). I intervallet är det endast en koncern som 

har en skuldsättningsgrad under 1,0 ggr, resterande 22 stycken har en skuldsättning över 1,0 ggr. 

Majoriteten av koncernerna rapporterar alltså en skuldsättning över 1,0 % vilket motsvarar 79 % 

av hela large cap. Endast 23 % av koncernerna redovisar en skuldsättningsgrad på 0,92 ggr  

(92 %) eller lägre. Medelvärdet för skuldsättningsgraden i koncernerna på large cap är 1,49 ggr 

(149 %), vilket betyder att skulderna är 1,49 gånger större än det egna kapitalet. 
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Tabell 5.2.3 – Regressionsanalys 
 

 
Multiple R:             0,284785389 
R Square:                0,081102718 
Adjusted R Square:          0,060682778 
Standard Error        0,761266636 
Observations                         47 

 
 
Tabell 5.2.3 illustrerar resultatet av 47 stycken observationer i en regressionsanalys. 

Korrelationskoefficienten visar ett värde på 0,08. Sambandsmåttet R-square befinner sig nära 0 

som betyder att ett samband saknas. Värdet beskriver ett ytterst svagt samband men ju närmare 

värdet är 0 desto svagare anses sambandet vara mellan studiens undersökningsvariabler. Ett 

perfekt samband innebär att korrelationskoefficienten är så nära +1 eller -1 som möjligt. Värdet 

på korrelationskoefficienten R-square anger alltså hur säkert sambandet är mellan 

undersökningsvariabler. 
 
 

 
 

Diagram 5.2.4 - Regressionslinjen i ett spridningsdiagram i large cap 
 

Diagram 5.2.4 illustrerar 47 stycken observationer i en regressionslinje där diskonteringsräntan 

(y) utgör den lodräta axeln och skuldsättningsgraden (x) utgör den vågräta axeln i diagrammet. 

Vi kan se en tydlig spridning av punkterna som illustreras i diagrammet. Lutningen på 

regressionslinjen tyder på ett svagt positivt samband medan de utspridda punkterna talar om att 
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det saknas ett samband mellan skuldsättningsgrad och diskonteringsränta. Om punkterna hade 

placerats sig längs med regressionslinjen hade ett positiv samband funnits. Electrolux och NCC 

är två koncerner som rapporterar en högre skuldsättningsgrad och gör att de avviker gentemot 

övriga. De kan därför uppfattas som två extremvärden. Electrolux redovisar en 

skuldsättningsgrad på 3,8 ggr (380 %) och NCC 3,5 ggr (350 %) och redovisar en 

diskonteringsränta på 2,6 % respektive 2,5 %. Ytterligare två koncerner som visar ett avvikande 

värde är SSAB och H&M som sticker ut med en lägre skuldsättningsgrad på 0,7 ggr (70%) 

respektive 0,6 ggr (60%) samt lägre diskonteringsränta på 0,5% respektive 0,9%.   

   

5.3 Mid cap 
 
 

 
 

Diagram 5.3.1 - Sammanställning av diskonteringsräntan i mid cap 
 
I diagram 5.3.1 presenteras en sammanställning av 33 stycken koncerner som ingår i mid cap på 

Stockholmsbörsen. Sammanställningen i histogrammet visar fördelningen av koncernernas 

diskonteringsränta. Vi kan se att 16 stycken, motsvarande 48 % av 33 stycken koncerner 

tillämpar en avkastning som ger diskonteringsräntan ett värde mellan 2,2 % -2,8 %. 33 % av 

koncernerna som är listade på mid cap har en lägre diskonteringsränta och resterande 18 % 

redovisar ett värde som ligger mellan 2,8 % -3,3 %. Medelvärdet på koncernernas 

diskonteringsränta i mid cap är 2,3 %. 
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Diagram 5.3.2 - Sammanställning av skuldsättning (ggr) i mid cap 
 
I diagram 5.3.2 presenteras fördelningen av skuldsättningsgraden i de 33 stycken koncerner som 

ingår på mid cap. Skuldsättningsgraden som är den förklarande variabeln i studiens 

undersökning ska visa oss hur skuldsättningen i koncernerna ser ut, om de har en hög- respektive 

låg skuldsättningsgrad. I diagrammet kan vi se att majoriteten av koncernerna, 15 respektive 14 

stycken redovisar värden mellan 0,02–2,42 ggr (20 % -242 %). För att tydliggöra intervallet så är 

det endast 11 koncerner som har en skuldsättningsgrad som är under 1,0 ggr och resterande 18 

har en skuldsättningsgrad som är högre än 1,0 ggr. Det är endast 4 stycken koncerner som har en 

skuldsättning som är högre, SAS är den koncern som har högst skuldsättning och redovisar ett 

värde på 4,27 ggr (427 %). Oriflame Holding är den koncern som har lägst skuldsättningsgrad 

med ett värde på 0,02 ggr (20 %) det vill säga knappt något främmande kapital alls. Totalt sett är 

det 33 % av koncernerna som redovisar en låg skuldsättningsgrad (under 1,0 ggr) och 67 % av 

koncernerna som redovisar en hög skuldsättningsgrad (över 1,0 ggr). Medelvärdet på 

skuldsättningsgraden i mid cap är 1,52 ggr (152 %), vilket betyder att skulderna är 1,52 gånger 

högre än det egna kapitalet. 
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Tabell 5.3.3 – Regressionsanalys 
 

 
Multiple R:                   0,041851581 
R Square:                     0,001751555 
Adjusted R Square:    -0,030450008 
Standard Error             1,148637700 
Observations                                33 

 
 
Tabell 5.3.3 illustrerar resultatet av 33 stycken observationer i en regressionsanalys. Genom att 

studera korrelationskoefficienten, R-square får vi ett värde på ca 0,002, ett värde som är nästintill 

0 och betyder ett nollsamband. Det vill säga det finns inget samband mellan skuldsättningsgrad 

och val av diskonteringsränta. R-square strävar efter att uppnå ett värde mellan +1 och -1 för att 

ett samband ska finnas. När korrelationskoefficienten = + 1 finns ett fullständigt samband. 

 

 
 

Diagram 5.3.4 - Regressionslinjen i ett spridningsdiagram i mid cap 
 

Diagram 5.3.4 illustrerar 33 stycken observationer i form av en regressionslinje där 

diskonteringsräntan (y) utgör den lodräta axeln och skuldsättningsgrad (x) utgör den vågräta 

axeln i diagrammet. Nobina är en av koncernerna i denna kategori som sticker ut till följd av sin 

höga skuldsättningsgrad med ett värde på 5,9 ggr (590 %) och en diskonteringsränta på 1,8 %. 

Punkterna i diagrammet ligger utspridda och många befinner sig långt ifrån regressionslinjen 

vilket betyder ett nollsamband, då linjen dessutom är nästintill plan. Diskonteringsräntan samt 
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skuldsättningsgraden ger oss olika värden men inte på grund av varandra, det vill säga det går 

inte att påvisa något samband. 

5.4 Small cap 
 
 

 
 

Diagram 5.4.1 - Sammanställning av diskonteringsräntan i small cap 
 

I ovanstående histogram presenteras en sammanställning av fördelningen i koncernernas 

diskonteringsränta som ingår i kategorin small cap på Stockholmsbörsen. Endast 12 koncerner i 

denna kategori överensstämde med studiens population och avgränsning och därmed kunde ingå 

i undersökningen. Diagrammet visar att de flesta koncerner redovisar en diskonteringsränta 

mellan 2,2 % -2,9 %. Den högsta redovisade diskonteringsräntan visar ett värde på 3,0 % och 

den lägsta visar ett värde på 1,5 %. Medelvärdet på diskonteringsräntan i small cap är 2,3 %. 
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Diagram 5.4.2 - Sammanställning av skuldsättningsgrad (ggr) i small cap 
 
I diagram 5.4.2 presenteras fördelningen av koncernernas skuldsättningsgrad i small cap med 

hjälp av ett histogram för att visa vilka värden koncernerna redovisar. I small cap redovisar 9 

stycken koncerner sin skuldsättningsgrad i intervallet 0,72–1,62 ggr (72 % -162 %). För att 

tydliggöra intervallet så är det endast en koncern som har en låg skuldsättningsgrad (under 1,0 

ggr) med ett värde på 0,72 ggr (72 %) medan de resterande 8 koncernerna har en hög 

skuldsättningsgrad (över 1,0 ggr). Sammanfattningsvis är det 11 stycken av 12 koncerner som 

redovisar en skuldsättningsgrad som anses vara hög, det vill säga ett värde som överstiger 1,0 

ggr (100 %). Medelvärdet för skuldsättningsgraden är 1,52 ggr (152 %) vilket innebär att 

koncernernas skulder är 1,52 gånger större än det egna kapitalet. 

 
Tabell 5.4.3 – Regressionsanalys 
 

 
Multiple R:                  0,181308729 
R Square:                    0,032872855 
Adjusted R Square:    -0,063839859 
Standard Error           0,607948517 
Observations                               12 

 
 
Tabell 5.4.3 illustrerar 12 stycken observationer i en regressionsanalys. Ett statistiskt mått som 

studeras i regressionen är korrelationskoefficienten. Korrelationskoefficienten, den så kallade  
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R-square visar ett värde på cirka 0,033 som innebär att ett samband saknas mellan 

skuldsättningsgrad och diskonteringsränta. Korrelationskoefficienten är det värde som bekräftar 

vilken säkerhet som finns på sambandet, ju närmare 0 korrelationskoefficienten är desto svagare 

samband mellan testets variabler. 

 

 
 

Diagram 5.4.4 - Regressionslinjen i ett spridningsdiagram i small cap 
 

Diagram 5.4.4 presenterar data från 12 stycken observationer ur kategorin small cap som finns på 

Stockholmsbörsen. Diagrammet illustrerar koncernernas skuldsättningsgrad i förhållande till 

diskonteringsränta med hjälp av en regressionslinje. Diskonteringsränta (y) utgör den lodräta 

axeln och skuldsättningsgrad (x) utgör den vågräta axeln i diagrammet. Diskonteringsräntan 

ligger på ett intervall mellan 1.5%-3.0% och majoriteten av koncernernas skuldsättningsgrad 

överstiger 1.0 ggr (100 %). Belåningsgraden är alltså större än det egna kapitalet och tyder på en 

hög skuldsättningsgrad. Att punkterna inte ligger längst med regressionslinjen förklarar att det 

inte finns ett samband mellan variablerna. Ett nollsamband existerar. 
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6. Analys och diskussion 
 

 
I detta avsnitt presenteras en djupare förståelse genom analys och diskussion av det som 

framkommit ur det empiriska materialet, tidigare forskning och den teoretiska referensramen  

 

6.1 Analys 
 
I studiens datainsamling upptäckte vi att förmånsbestämda planer inte tillämpas i samma 

utsträckning som tidigare. Det var endast 31 % av samtliga 300 stycken koncerner på Nasdaq 

OMX Stockholm 2016 som redovisar förmånsbestämda pensionsplaner, vilket motsvarar de 92 

stycken koncerner som ingår i studiens totalundersökning. Vi har genom våra observationer 

kunnat se att det är fler som tillämpar avgiftsbestämda planer till sina anställda och många av de 

koncerner som har förmånsbestämda planer har dessutom avgiftsbestämda. Det kan betyda att 

många väljer att ha förmånsbestämda planer endast till VDn och chefer medan till sina anställda 

väljer de att förvalta pensionsförmåner i exempelvis försäkringsbolag för att minimera sitt 

risktagande. En del av de planer som definieras som förmånsbestämda redovisas nu enligt 

Alectas försäkringstekniska grunder då de saknar tillräcklig information för att redovisa dessa 

som en förmånsbestämd plan. 37 % av koncernerna på Stockholmsbörsen redovisar 

avgiftsbestämda planer till sina anställda och 27 % av koncernerna redovisar i enlighet med 

Alectas försäkringstekniska grunder. 

 
 

En förklaring till att många företag väljer att tillämpa avgiftsbestämda planer till sina anställda 

kan vara att företagen vill avsäga sig den investeringsrisk som finns kring förmånsbestämda 



40 
 

planer. De aktuariella antaganden som ska upprättas vid fastställandet av förmånsbestämda 

planen bidrar till ytterligare osäkerheter. IAS 19 som behandlar förmånsbestämda pensionsplaner 

beskrivs som av de mest komplicerade standarder som IASB tagit fram. Tidigare forskning 

förklarar att revideringen som ägde rum år 2013 gjorde att pensionsförpliktelser lyftes in i 

balansräkningen och raderade ut större delen av det egna kapitalet hos företag. Detta resulterar i 

en högre belåningsgrad som kan göra det svårare för företag att erhålla nya krediter. I tidigare 

forskning anses revideringen vara en bidragande faktor till att företagen tillämpar 

avgiftsbestämda planer i större utsträckning, för att därmed lämna ifrån sig risktagandet som 

finns i förmånsbestämda planer. Företagens redovisning påverkar i sin tur koncernens redovisade 

resultat och därmed pensionsredovisningen. 
 

6.2 Diskonteringsränta 
 
Diskonteringsräntan utgör undersökningens beroende variabel och är den som antas justeras 

utifrån koncernens aktuella skuldsättningsgrad. Diskonteringsräntan är ett finansiellt antagande 

som ska användas vid diskontering av förmånsbestämda planer och ska återspegla pengars 

tidsvärde. Företagsledningen ansvarar över fastställandet av diskonteringsräntan som sedan 

redovisas i not i den finansiella rapporten. Det har diskuterats hur företagsledningen kan använda 

pensionsredovisning vid manipulering genom att justera diskonteringsräntan. Napier (2011) är en 

av flera som hävdar i sin studie att valet av diskonteringsränta kan skapa problem vid bedömning 

av pensionsskuldens storlek och ifrågasätter hur lämplig avkastningen på företagsobligationerna 

egentligen är som rekommendation vid val av ränta.  

 

I Sverige ska avkastning på statsobligationsräntan användas men istället tillämpas räntan på 

bostadsobligationer. Bostadsobligationerna har för närvarande en högre avkastning än 

statsobligationer och löper under en kortare tidsperiod. Utifrån vad som framkommit i tidigare 

forskning kan vi se att IAS 19s rekommendationer inte förhåller sig till dagens marknadsläge då 

statsobligationsräntan ligger på en nivå på 0,65 % som fastställdes den 30e november 2015, 

medan år 2013 var den betydligt högre med ett värde på 2,09 % (Riksgälden 2017). Rundfelt 

skriver i tidningen Balans (2013) att man bör ta hänsyn till marknader med obligationer som 

innefattar större risker och att sådana marknader borde få större uppmärksamhet. Han hänvisar 
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till Martons debatt i tidningen Balans (2013) att de valmöjligheter som finns vid avkastning leder 

till problem vid fastställandet av diskonteringsräntan (Rundfelt 2013).  

Eftersom IAS 19 hävdar att förmånsbestämda planer är komplicerade borde 

rekommendationerna för avkastningen på räntan innefatta fler valmöjligheter då marknadsläget 

förändras. Detta för att undvika osäkerheter hos företag som leder till att man avviker från IAS 

19s rekommendationer genom att justera räntan och använda avkastning som genererar bättre 

förutsättningar.  

 

6.3 Skuldsättningsgrad 
 
Skuldsättningsgraden är studiens oberoende variabel, den förklarande variabeln i studiens 

undersökning. Skuldsättningsgraden antas förklara koncerners val av diskonteringsränta i 

pensionsredovisningen. Skuldsättningsgraden definieras som ett mått på företagens finansiella 

styrka och beskriver hur stor skuldandel som används vid finansiering av tillgångar (Figini & 

Giudici, 2011). Genom att beräkna skuldsättningsgraden kan man få en uppfattning om den 

ekonomiska stabiliteten samt hur finansieringen ser ut. Skuldsättningsgraden ska inte överstiga 

1,0 ggr (100 %), om den överstiger 1,0 ggr (100 %) innebär det att skulderna är högre i 

förhållande till det egenfinansierade kapitalet, vilket i sin tur tyder på en hög finansiell risk i 

företaget. Här blir Watts & Zimmermans (1999) hypotes om skuldsättningsgraden relevant som 

menar på att det finns många anledningar till att företagsledningen justerar sina redovisade 

poster. Detta för att synliggöra en bra rapport och därmed upprätthålla förtroendet hos 

kreditgivare samt befintliga och potentiella investerare (Asthana 1999). I många fall kan 

skuldsättningsgraden endast beaktas som ett nyckeltal som finns med i de finansiella rapporterna. 

Men ett nyckeltal beskriver endast informationen i en mer förenklad definition av förhållanden 

som egentligen är mer komplexa. Det finansiella nyckeltalet kan förklara mer än bara 

skuldsättningen i företaget och fungera som ett underlag vid analysering och beslutsfattande 

(Finansinspektionen 2017). 
 
Watts & Zimmerman (1990) påstår att det finns en koppling mellan företagens skuldsättning och 

valet av redovisningsprinciper. Om företag i koncerner har höga skulder väljer de 

redovisningsprinciper som genererar högre vinster och vice versa. Kraven blir allt hårdare vid 

upprättande av låneavtal i form av klausuler från kreditgivare för att kunna försäkra företagens 

återbetalningsförmåga. Finansiering av externt kapital från banker och institut blir allt striktare 
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efter nya kapitalkravregler (Finansinspektionen 2017). För att inte strida mot de klausuler som 

upprättas av kreditgivare, påstår tidigare studier att företag kan manipulera sin redovisning, 

däribland både skuldsättning och diskonteringsränta (Parker 2016). 
 

6.4 Analys av variabler 
 
Det resultat som framkommit ur studien är att det inte finns något samband mellan koncerners 

skuldsättningsgrad och valet av diskonteringsränta. Diskonteringsräntan och 

skuldsättningsgraden varierar men inte som ett resultat av varandra. Tidigare forskning hävdar 

att den aktuella skuldsättningsgraden har en tendens att påverka företagens val av 

diskonteringsränta. Det som framkommit i tidigare forskning har gjort att vi förväntat oss att de 

koncerner som har höga skulder i relation till det egna kapitalet, alltså en hög skuldsättningsgrad 

skulle ha en hög redovisad diskonteringsränta och vice versa. I tidigare forskning diskuterar 

bland annat Joshua (2006) att företag med hög skuldsättning väljer att tillämpa aggressiva räntor, 

räntor som ska generera högre avkastning på pensionsförpliktelsen. Medan de företag som 

besitter lägre skuldsättning tillämpar konservativa val med lägre ränteantaganden. I tidigare 

studier är författarna överens om att valet av diskonteringsränta vid uppskattning av 

pensionsförpliktelser kan bestämmas utifrån rådande över- eller underfinansiering (Joshua 2006).  
 
Att diskonteringsräntan fastställs på olika sätt kan förklara koncernernas varierande värden i 

studiens empiriska resultat. I denna studie har vi valt att utgå från koncernens genomsnittliga 

ränta och är endast intresserade av vad som påverkar räntans värde och val av avkastning utifrån 

koncernens aktuella skuldsättningsgrad. Vi vill alltså beskriva sambandet utifrån företagens 

finansiella risk, där vi vill se om en hög belåningsgrad gör att räntan justeras uppåt och det 

omvända vid en bra finansiell ställning. Då vi valt koncernens genomsnittliga ränta kan det 

innebära att räntan är fastställd både utifrån förstklassiga företagsobligationer i vissa länder och 

statsobligationer i andra, då de ingående företagen i koncernen kan vara verksamma på olika 

marknader som bidrar till olika ränteantaganden. Även många svenska företag väljer att göra 

avsteg från IAS 19 eftersom de väljer att använda avkastningen på bostadsobligationer istället. 

De ingående företagen i koncernerna har på så sätt en påverkan på koncernens finansiella 

rapport. Vilken bransch som koncernen är verksam i kan också få betydelse vid val av 

avkastning på sina förmånsbestämda planer. Det finns ytterligare orsaker till en varierande ränta, 

inte minst de aktuariella antagandena som företagen upprättar såsom livslängd, lönetillväxt och 
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antal år i tjänst hos deras anställda. Diskonteringsräntan är ett väsentligt antagande och kan 

påverkas av att företagen missbedömt de övriga aktuariella antagandena. Andra faktorer som 

också kan ha inflytande på diskonteringsräntan är när företag står inför ekonomiska svårigheter 

såsom tillfälliga brister i sitt kassaflöde och innehar höga skulder, vilket kan skapa incitament till 

att höja sin redovisade diskonteringsränta eller sänka den redovisade pensionsskulden (Petersen 

1995).  

 

De kvalitativa egenskaperna i IASBs föreställningsram som ligger till grund för de finansiella 

rapporterna är inte utformade för att ge korrekta avbildningar av beslutsfattande utan ska endast 

ge vägledning (IFRS 2015). Företagen grundar sina egna besult utifrån de förutsättningar de står 

inför och som deras val sedan baseras på. I de finansiella rapporterna finns det alltså utrymme för 

att kunna minska eller öka sin skuldsättning beroende på vad man har för bakomliggande motiv. 

Företagen kan därför välja att bortse från olika faktorer när de gör sina olika antaganden. Som 

Asthana (1999) hävdar så är det svårt för externa parter att uppmärksamma felaktigheter i de 

aktuariella antagandena som upprättas i de finansiella rapporterna. Då de aktuariella antagandena 

i förmånsbestämda planer är komplexa eftersom de kräver att man upprättar prognoser om 

framtida utbetalningar (Asthana 1999). 

 

Koncernernas skuldsättningsgrad visade också varierande värden, vilket beror på hur den 

finansiella ställningen ser ut, hur mycket skulder och hur stort eget finansierat kapital koncernen 

har. Då vi utgår från koncernens balansräkning har även de ingående företagens finansiella 

ställning betydelse vid storleken på skuldsättningen. Beroende på vilka poster koncernerna väljer 

att ta med i sin beräkning kan nyckeltalet resultera i ett lägre mått än andra beräkningar som 

innefattar poster som har ett högre värde. Ett exempel kan vara att koncernen väljer att basera 

beräkningen på räntebärande skulder i relation till det egna kapitalet vilket ger en lägre 

skuldsättningsgrad än om man inkluderar samtliga skulder i beräkningen. Det kan även skilja sig 

åt i frågan om samtliga skulder ska räknas in eller endast de långfristiga. Definitionen av 

skuldsättningsgraden som ett nyckeltal kan variera beroende på vilken bransch man är verksam i 

och kan vara en förklaring till att poster inkluderas eller exkluderas i beräkningen. För att hålla 

sin skuldsättning på en bra nivå ska det egna kapitalet växa i takt med koncernens tillgångar.  
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I vår beräkning av skuldsättningsgraden valde vi att utgå från Larssons (2008) definition av det 

finansiella nyckeltalet, det vill säga totala skulder i relation till det egna kapitalet. Vi valde ett 

generellt mått vid beräkning av skuldsättningsgraden för samtliga koncerner för att undvika ett 

missvisande resultat och få jämförbara värden i det empiriska resultatet. Vi är medvetna om att 

det mått vi valt att använda ger en högre skuldsättningsgrad, men valde trots det att inte ta 

hänsyn till de som faktiskt rapporterat sin skuldsättningsgrad. Sambandet mellan 

skuldsättningsgrad och diskonteringsränta hade kunna se annorlunda ut om vi tog hänsyn till 

koncernernas egna beräkningar av skuldsättningsgraden. Då hade vi kunnat se vilka poster de 

väljer att ta med i sin beräkning och på så sätt kunnat dra slutsatser om eventuella justeringar 

som tidigare forskning nämner. Precis som agentteorin handlar om, vill företagen hela tiden utgå 

från att maximera sin nytta, man utgår från sina förutsättningar när man gör sina val, inte bara i 

redovisningen utan generellt (Artsberg, K. 2005). Vi kan endast beskriva hur sambandet ser ut 

utifrån vår generella beräkning av skuldsättningsgraden, det vill säga där vi inkluderar 

koncernens samtliga skulder i relation till det egna kapitalet. 

 

6.5 Analys av empiriskt resultat 
 
Det empiriska resultat som studien erhållit stämmer inte överens med det som tidigare studier 

påvisat. Utifrån Watts & Zimmermans hypotes om skuldsättning och låneavtal i företagens 

redovisning valde vi att undersöka om företagens finansiella ställning kan göra att företag väljer 

att justera sin diskonteringsränta i de förmånsbestämda pensionsplanerna. I empirin 

sammanställdes diagram för vardera variabel där vi kan se att diskonteringsräntan varierar, vilket 

tyder på att koncernens genomsnittliga ränta kan innefatta olika avkastningsmått. 76 % av 92 

stycken koncerner redovisar en diskonteringsränta över 2,0 %. Medelvärdet av 

diskonteringsräntan hos samtliga koncerner är 2,4 %, utifrån detta värde kan vi konstatera att 

majoriteten av koncernerna faktiskt tillämpar en hög diskonteringsränta, men inte på grund av en 

hög skuldsättningsgrad. Koncernens skulder och det egna kapitalet utgör tillsammans 100 %. 

Majoriteten, det vill säga 87 % av totalundersökning redovisade en skuldsättningsgrad som var 

högre än 1,0 ggr (100 %), medelvärdet av samtliga koncerners skuldsättningsgrad är 1,52 ggr 

(152 %) vilket betyder att de totala skulderna är 1,52 gånger större än beräknat eget kapital. De 

flesta har alltså högre skulder i relation till det egna kapitalet vilket gjorde att vi förväntade oss 

att diskonteringsräntan skulle vara hög utifrån den höga skuldsättningsgraden och tyda på ett 
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samband. I samtliga diagram i empirin är vi endast intresserade av uppdelningen mellan låg- 

respektive hög skuldsättningsgrad i koncernerna, då tidigare studier diskuterar om hur den 

finansiella risken kan ha en tendens att påverka valet av avkastning för att synliggöra bättre 

resultat i sina finansiella rapporter. I studiens totalundersökning är det 22 stycken koncerner, 

vilket motsvarar 24 % av samtliga, som redovisar en låg skuldsättningsgrad (under 1,0 ggr) och 

70 stycken, vilket motsvarar 76 %, som redovisar en hög skuldsättningsgrad (över 1,0 ggr).  
 
De fyra storbanker samt Swedish match som studien valde som extremvärden på grund av sina 

avvikande värden valdes till studiens bortfall. Att vi inte tog med dessa värden i 

regressionsanalysen men valde att ha kvar Nobina, NCC, SSAS, H&M och Electrolux var på 

grund av att de hade allt för avvikande värden och skulle ha påverkat korrelationskoefficienten 

och regressionslinjen allt för mycket. Om man redan innan påträffar värden som sticker ut 

alldeles för mycket gentemot övriga värden är det bättre att ta bort dessa redan från början. Att 

rensa bort extremvärdena är inte för att uppnå ett bättre resultat utan för att dessa extremvärden 

skulle med största sannolikhet få ett oproportionerligt stort inflytande över resultatet (Barmark & 

Djurfeldt 2016, s.160). Det var bra att sammanställa den inhämtade datan innan vi genomförde 

regressionsanalysen för att se hur fördelningen av variablerna såg ut och på så sätt kunde 

upptäcka de avvikande värdena. Att vi inte tog bort Nobina, NCC, SSAB, H&M samt Electrolux 

var för att de inte avvek på ett sådant sätt som skulle ha för stort inflytande på resultatet. De 

punkter som illustreras i spridningsdiagrammen skulle kunna ha en tendens att förflytta sig 

närmare regressionslinjen och påvisa ett samband mellan variablerna som nödvändigtvis inte 

behöver vara ett samband om vi haft kvar allt för avvikande värden (Djurfeldt et al. 2010, s.60). 
 
I samtliga regressionsanalyser har vi fått fram en korrelationskoefficient, R-square med ett värde 

som ligger nästintill 0, ju närmare korrelationskoefficienten är 0 desto svagare är sambandet. 

Regressionslinjer som illustreras i spridningsdiagrammen tydliggör att ett samband saknas. Man 

kan tydligt se att punkterna ligger utspridda vilket betyder att det råder en slumpmässig variation. 

För att ett samband ska finnas ska punkterna befinna sig längst med regressionslinjen, det vill 

säga då skulle diskonteringsräntan (y) förändras när skuldsättningsgraden (x) får ett nytt värde. 

Eftersom att regressionsanalysen endast omfattas av två undersökningsvariabler är det egentligen 

svårt att beskriva vilken variabel som påverkar och vilken som påverkas, vi kan alltså inte 

signifikanstesta våra variabler utan endast beskriva ett ömsesidigt samband eftersom studiens 
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population utgörs av en totalundersökning och inte en urvalsundersökning. Med hjälp av 

korrelationskoefficienten kan vi endast mäta styrkan på sambandet, som i studiens empiriska 

resultat saknas.  
 
Sammanfattningsvis valde vi att dela upp koncernerna utifrån vilken kategori de ingår i på 

Stockholmsbörsen för att se om korrelationskoefficienten påvisar något samband beroende på 

koncernens storlek. Då studien fick ett större bortfall än förväntat blev antalet observationer 

ojämna i respektive kategori. Small cap bestod enbart av 12 stycken observationer och är därmed 

för litet för att sammanställas med de övriga som bestod av 33 respektive 47 observationer. Då vi 

utgått från tidigare forskning och deras resultat var avsikten med uppdelningen att se om 

sambandet mellan skuldsättningsgraden och diskonteringsräntan blev starkare eller svagare 

beroende på vilket kategori de tillhör. 
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7. Slutsats  
 

I detta avsnitt så besvaras studiens syfte och frågeställning i form av en slutsats 

 
 

Hur ser sambandet ut mellan koncerners skuldsättningsgrad och val av diskonteringsränta i 

förmånsbestämda pensionsplaner? 

 

 

• Finns det något samband mellan koncernens aktuella skuldsättningsgrad och val av 

diskonteringsränta? 
 
Studiens empiriska resultat visar på att det inte finns något samband mellan skuldsättningsgrad 

och val av diskonteringsränta. Vi kan med hjälp av regressionslinjer se att variablerna uppvisar 

varierande värden, de flesta koncerner redovisar hög skuldsättningsgrad samt hög 

diskonteringsränta, men inte som ett resultat av varandra. Vid utförandet av regressionsanalyser 

kan vi konstatera att det resultat vi erhållit inte stämmer överens med tidigare forskning som 

påvisat att företagens skuldsättning kan ha en påverkan på valet av diskonteringsränta i 

förmånsbestämda planer.  

 

 

• Skiljer det sig något mellan koncernerna som ingår i de olika kategorierna på Nasdaq 

OMX Stockholm vid valet av diskonteringsränta utifrån den aktuella 

skuldsättningsgraden? 
 
Det resultat vi fått genom att jämföra respektive kategori är att det även här inte finns något 

samband mellan koncernernas skuldsättningsgrad och val av diskonteringsränta i de 

förmånsbestämda pensionsplanerna. Vi kan konstatera att det alltså inte har någon betydelse 

vilken kategori på Nasdaq OMX Stockholm koncernerna ingår i. 
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8. Förslag till vidare forskning 
 

 

Studien har resulterat i att det inte föreligger något samband mellan studiens utvalda variabler, 

vilket är något som tidigare forskning påstått. Det skulle därför vara intressant att tillämpa 

ytterligare nyckeltal än enbart skuldsättningsgraden för att se om andra faktorer kan ha en 

påverkan på valet av diskonteringsränta och i sin tur på de förmånsbestämda pensionsplanerna. 

Genom att inkludera intervjuer skulle en djupare förståelse kring de förmånsbestämda planerna 

erhållas, samt vilka underliggande motiv som kan finnas i prognostiseringen av de aktuariella 

antagandena. Ett annat alternativ att studera vidare skulle vara att undersöka ytterligare 

aktuariella antaganden för att på så sätt se om dessa påverkas av företagsledningens 

handlingsfrihet i dess bedömning och i så fall hur. 
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