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Sammanfattning 
 

Titel: Avsättningar till pensioner – En studie om IAS 19 och konsekvenserna av dess 

implementering 

Kurs: Kandidatuppsats och metod, 10 poäng 

Författare: Cecilia Bergliden och Vendela Lindvall 

Handledare: Hans Richter 

 

Bakgrund: Vid årsskiftet 2004/2005 ersatte IAS 19 Tryggandelagen (TrL) och RR 29 som 

redovisningsstandard i svenska koncerner. Det här införandet förknippades med en viss oro 

över förändringar i företagens pensionsskulder och eget kapital. 

Syfte: Att belysa svårigheterna vid införandet av IAS 19 genom att se hur IAS 19 skiljer sig 

från Tryggandelagen och vilka problem som de här skillnaderna kan medföra. 

Tillvägagångssätt: Personer som arbetar med och är väl insatta i ämnet redovisning av 

pensionsskulder intervjuas. Företagsexempel visas för att belysa skillnader vid uträkning av 

pensionsskulder enligt TrL och IAS 19. Avslutningsvis görs en jämförelse mellan ett antal 

företag på Stockholmsbörsen för att visa deras olika aktuariella antaganden. 

Metod: Huvudsakligen följer uppsatsen den kvalitativa forskningsmetoden eftersom den 

metoden lämpar sig bäst för att få substans i materialet som baseras på detaljerade skillnader 

och åsikter. 

Resultat och slutsatser: Införandet av IAS 19 har tagit tid och varit kostsamt, men kostnaden 

blev inte lika stor som befarat. Införandet gav positiva fördelar, såsom ökad kontroll av 

kostnaden för pensionsförpliktelser. Därför råder en positiv inställning till IAS bland 

redovisningsprofessionen. Problem i form av både komplicerat förfarande och barnsjukdomar 

finns sammankopplat med införandet, men fördelarna uppväger nackdelarna. 

Företagens självbestämmanderätt gällandes de aktuariella antagandena förefaller kunna 

orsaka problem med bland annat transparensen. Därför rekommenderas motivering av 

antagandena och mer specifika regler för vilka antaganden som ska anges i 

årsredovisningarna. 

Sökord: Förmånsbestämda pensioner, IAS 19, Pensioner, Redovisning av pensionsskulder, 

RR 29 och Tryggandelagen. 
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Abstract 
 

Title: Provisions for pensions – A study of IAS 19 and the consequences of its implementation 

Course: Bachelor’s thesis and methodology, 10 credits 

Authors: Cecilia Bergliden and Vendela Lindvall 

Tutor: Hans Richter 

 

Background: At the turn of the year 2004/2005, IAS 19 replaced Tryggandelagen (TrL) and 

RR 29 as the accounting standard in Swedish concerns. This introduction was associated with 

a certain apprehension for the possible changes in the companies’ pension liabilities and 

equity. 

Purpose: To illustrate the difficulties of the introduction of IAS 19 by observing how it 

differs from TrL, and what kind of problems these differences can cause. 

Procedure: Individuals who are well up in, and work with pension liabilities have been 

interviewed. After this follows an example of the calculated pension liability of a company, to 

illustrate the differences between the calculations according to TrL and IAS 19. To conclude 

the chapter, a comparison between a number of companies from the Stockholm stock 

exchange is made to establish their various actuarial assumptions. 

Method: The essay mainly follows the qualitative research method, since this method is more 

appropriate when the substance in the matter is based on detailed differences and opinions. 

Results and conclusions: The introduction of IAS 19 has taken time and been an expensive 

matter, although the expenses weren’t as great as feared. The introduction gave positive 

effects, such as an increased control of the pension liabilities. Because of this, there is a 

positive attitude towards IAS among the accounting profession. However, problems 

connected with the introduction have occurred, such as complicated procedures and “teething 

troubles”, but the advantages and disadvantages make up for the other. 

The companies’ right of self-determination when it comes to actuarial assumptions seems to 

cause problems with for example the transparency. Therefore it is recommended that the 

companies should have to justify their choice of assumptions. It is also recommended that 

there should be more specified criteria of which assumptions that should be included in the 

annual report. 

Keywords: Defined benefit plans, IAS 19, Pension, accounting of pension liabilities, RR 29, 

Tryggandelagen 
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 Förklaringar av förkortningar och definitioner 
 
Förkortningar 
 
EU Europeiska Unionen 

FASB Financial Accounting Standards Board 

FI Finansinspektionen 

IAS International Accounting Standards 

IAS 19 International Accounting Standard nummer 19 

IASB International Accounting Standards Board (har ersatt IASC) 

IASC International Accounting Standards Committee 

IFRS International Financial Reporting Standards 

PRI Pensionsregistreringsinstitutet 

RR 29 Redovisningsrådets rekommendation nummer 29 

SPV Statens Pensionsverk 

TrL Tryggandelagen, 1967:531 

 

Definitioner 
 
Aktuariella antaganden 

Försäkringstekniska antaganden som behövs för att kunna göra en rättvisande 
pensionsskuldsuträkning för förmånsbestämda pensionsplaner. 
 

Alecta 
 Försäkringsbolag som säkrar pensionsåtaganden. 
 
Avgiftsbestämd pensionsplan 

Pensionsplan där företaget regelbundet betalar in en viss premie till ett 
försäkringsbolag eller en stiftelse som sköter all hantering av pensionsplanen. 
Den anställda får dessa sammanlagda inbetalningar som pension när han/hon 
slutat förvärvsarbeta. 
 

Avtalsbestämd pensionsplan 
Samlingsord för avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. 
Avtalspensionen grundar sig på arbetsmarknadsavtal mellan arbetsgivare och 
anställda. Även kallad tjänstepension. 
 

Avidentifierat företag 
Ett företag som vi använder som exempel och som vill vara anonyma; därför är 
all information avidentifierad. 
 

Diskonteringsränta 
 Ränta som används vid nuvärdesberäkningar. Tillhör aktuariella antaganden. 
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Dödlighetsantagande 
Antagande om hur länge en person kommer att leva. Tillhör aktuariella 
antaganden. 
 

Förmånsbestämd pensionsplan 
En individuellt eller kollektivt utformad pensionsplan som vid pensionstillfället 
garanterar den anställda ett visst belopp i pension, ofta en viss procent av 
slutlönen. 
 

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 
Den avkastning man uppskattar att få av de tillgångar man investerat för att 
säkra företagets pensionsåtaganden. Tillhör aktuariella antaganden. 

 
Förväntad återstående tjänstgöringstid 

Den tid man uppskattar att den anställda har kvar att arbeta innan han/hon går i 
pension. Tillhör aktuariella antaganden. 

 
Förväntad ökning av pensioner 

Ett antagande som används av vissa företag och antagligen består av en 
kombination av inflationstakt och förväntad löneökning. Tillhör aktuariella 
antaganden. 

 
Inflationstakt 
 Landets förväntade framtida inflation. Tillhör aktuariella antaganden. 
 
Juridisk person 

Företag/organisation/stiftelse som är ett självständigt rättssubjekt, och därför är 
till exempel skatteskyldiga.  
 

Personalomsättning 
Den uppskattade hastighet med vilken personalen går i pension eller byter 
arbetsgivare. Tillhör aktuariella antaganden. 

 
Projected Unit Credit Method 

Metoden som används vid beräkning av pensionsförpliktelsen enligt IAS 19. 
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1.0 Inledning 
 

Det här kapitlet är en inledning till uppsatsen, och behandlar den grundläggande bakgrunden 

och frågeställningen. Även syftet med uppsatsen, avgränsningarna och tillvägagångssättet 

beskrivs. 

 
1.1 Bakgrund 

 

Pensioner har tillkommit för att trygga människans ekonomiska säkerhet på ålderns höst, och 

har blivit en självklar del i dagens moderna samhälle. Ända sedan systemet med 

ålderspensioner infördes har revisorer och bokförare av alla de slag suttit och kliat sig i 

huvudet och försökt lista ut det ultimata sättet att reda ut ett mycket komplicerat problem, 

nämligen hur man ska redovisa pensionsskulder. Problemet med att redovisa pensionsskulder 

är att det i många fall handlar om en utgift som kommer att ske långt fram i tiden och därmed 

är mycket svår att förutspå i nutid. Dock är behandlingen av pensionsskulder inte alltid 

invecklad, utan det är bara vissa delar av den som är det. Det finns två huvudversioner av 

pensionsplaner: avtalsbaserade och förmånsbestämda. När det gäller avtalsbaserade 

pensionsplaner betalas ett förbestämt belopp in till exempelvis ett försäkringsbolag, vilket inte 

skapar några problem eftersom det då bara förs in i resultaträkningen som en vanlig kostnad. 

Dock skapar förmånsbestämda pensionsplaner problem i redovisningen, eftersom pengarna 

som ska täcka den framtida pensionsskulden stannar kvar i företaget, men ändå måste 

avskiljas från det övriga kapitalet. I det här fallet blir det komplicerat att räkna ut hur mycket 

pengar man i själva verket ska lägga undan till sina anställdas framtida pensioner, eftersom 

pengarna inte kommer att behöva betalas ut på kanske 40 år. Det här kräver avancerade 

matematiska uträkningar och ett invecklat redovisningssystem för att alla siffror ska kunna 

hållas under kontroll. 

 

Det finns fyra grundläggande problem när det gäller redovisning av kostnaden för 

pensionsplaner (Schroeder, Clark & Cathey, 2005, s.447): 

1. Att mäta den totala kostnadssumman i pensionsplanen 

2. Att avsätta de totala pensionskostnaderna till dess rätta redovisningsperiod 

3. Att tillhandahålla pengarna som krävs för att finansiera pensionsplanen 

4. Att uppge de väsentliga aspekterna av pensionsplanen i bokslutet 
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Det är de här fyra grundläggande problemen som man har försökt lösa med alla 

redovisningsprinciper för pensionsskulder genom åren. Den senaste i raden av dem är IAS 19 

som började tillämpas den 1 januari 2005. Det är just den här principen, införandet av den och 

åsikterna om huruvida utsträckningen som den tillämpas i verkligen har inneburit en 

förbättring, som undersöks i den här uppsatsen. 

 

I allmänhet kan det uttryckas som så att pensionsskulder i Sverige traditionellt tryggades 

genom de redovisningsföreskrifter som finns inskrivna i Tryggandelagen, som behandlar 

tryggandet av reserver för att täcka ålderspensioner. Den här standarden efterföljdes av 

Redovisningsrådets rekommendation nummer 29 (RR 29) som trädde i bruk den 1 januari 

2004, som sedan i sin tur efterträddes av IAS 19 den 1 januari 2005. Ordningen av införandet 

av de olika redovisningsföreskrifterna beskrivs i Figur 1.1. 

 

 

 

 

 
 
Figur 1.1: Översikt av byte av redovisningsstandard 
 
 
1.2 Problemformulering 

 

Vid årsskiftet 2004-2005 trädde nya regler i kraft inom Sveriges redovisning. De nya 

reglerna, International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards 

(IAS/IFRS), är gemensamma för hela Europa och ska öka jämförbarhet och harmonisering 

mellan länder. IAS 19, som behandlar ersättning till anställda, är en av de stora 

förändringarna.  

 

I och med införandet av IAS 19 vid årsskiftet 2004/2005 ändrades redovisningen för 

avsättningar till pensioner, vilket har skapat betydande skillnader i företagens redovisningar. 

Då det föreligger en klar skillnad mellan TrL, RR 29 och IAS 19 blir det en markant skillnad i 

avsättningsposten vilket leder till differenser i eget kapital. I och med införandet av de nya 

redovisningsnormerna har företagen blivit tvungna att ta upp pensionsavsättningarna till fullo 

 
IAS 19 

 
TrL 

 
RR 29 

1 januari, 2004 1 januari, 2005 
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på skuldsidan i balansräkningen, vilket har lett till att eget kapital i många fall har minskat 

avsevärt för att balansera skulder och eget kapital mot tillgångarna.  

 

Ett problem är det faktum att det enbart är koncerner som blivit tvungna att införa IAS 19, 

medan juridiska personer, såsom moderbolag och dotterbolag, inte genomgår den här 

förändringen utan fortsätter att redovisa enligt landets egna standarder på grund av nuvarande 

skattebestämmelser. Genom det här har situationen i företagen blivit sådan att moderbolaget 

och koncernen redovisar avsättningar till pensioner enligt två olika system; Tryggandelagen 

och IAS 19, och även RR29 som är en övergångsfas mellan dem. 

 

Det som utgör en av de främsta skillnaderna mellan Tryggandelagen och IAS 19 är de 

aktuariella (försäkringstekniska) antaganden som måste göras vid beräkningen av 

förmånsbestämda pensionsplaner enligt IAS 19, och då främst diskonteringsräntan. 

Tryggandelagen har visserligen också aktuariella antaganden, men de här har 

Finansinspektionen tagit fram för företagen att följa.   

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna vid införandet av IAS 19 genom att se hur 

IAS 19 skiljer sig från Tryggandelagen och vilka problem som de här skillnaderna kan 

medföra. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Ämnet pensionsredovisning enligt IAS 19 är väldigt stort och vi har därför tagit beslutet att 

avgränsa vår undersökning till att behandla skillnaden mellan Tryggandelagen, IAS 19 och 

RR 29, vad gäller ersättningar till anställda efter avslutad anställning. De främsta intressena 

vad gäller de här skillnaderna är de faktiska numerära skillnaderna och 

redovisningsprofessionens åsikter om ämnet.  

 

Huvudsakligen går uppsatsen ut på att jämföra Tryggandelagen och IAS 19, och det gör vi 

genom intervjuer och ett avidentifierat företagsexempel. Då diskonteringsräntan är en av de 

parametrar som har störst betydelse för den totala pensionsskulden har vi även valt att göra en 
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undersökning av företags aktuariella antaganden i koncernen med den som utgångspunkt, men 

ett fåtal andra antaganden behandlas också. 
 
1.5 Tillvägagångssätt 

 

Skillnaderna mellan de här tidigare nämnda redovisningsstandarderna kommer att belysas 

från flera olika perspektiv. Först kommer en faktabaserad teoridel, som följs av intervjuer 

med personer som arbetar med och är väl insatta i ämnet redovisning av pensionsskulder. 

Sedan följer ett avidentifierat företagsexempel på redovisning för att belysa skillnader vid 

uträkning av pensionsskulder enligt Tryggandelagen och IAS 19, vilket även delvis visar på 

skillnaderna med redovisningen av pensionsskulder inom koncerner och juridiska personer. 

Avslutningsvis görs en jämförelse mellan ett antal företag på Stockholmsbörsen för att påvisa 

deras olika aktuariella antaganden i koncernen. 
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2.0 Metod 

 

Det här kapitlet handlar om den metod som valts för att undersöka uppsatsens ämne. Valet av 

metod behandlas, liksom vilken sorts information som samlats in, både i form av primära och 

sekundära källor. Slutligen motiveras valet av metod tillsammans med en förklaring av de 

metodbegrepp som används vid undersökningen, såsom kvalitativ och kvantitativ metod, 

generalisering, validitet och reliabilitet. Likaså nämns även tidigare forskning inom ämnet. 

 

2.1 Val av metod 

 

Uppsatsen kommer att struktureras enligt gängse normer, med en teoridel där den 

bakomliggande teorin presenteras, följt av en empiridel där det praktiska utförandet av teorin 

presenteras. Uppsatsen avslutas med en analyserande slutsats av de nådda resultaten. 

 

Den huvudsakliga empirin i uppsatsen kommer att följa den kvalitativa forskningsmetoden då 

intervjuer med personer som arbetar med redovisning av pensioner på diverse olika sätt 

kommer att utföras. Utöver de här intervjuerna, som innehåller såväl faktafrågor som 

åsiktsfrågor, kommer ett exempel på ett företags pensionsförpliktelse presenteras, liksom även 

en jämförelse av företags aktuariella antaganden. De här olika empiriska undersökningarna 

sammankopplas genom att de behandlar en bedömning av de redovisningsskillnader som 

förekommer mellan IAS 19/RR 29 och Tryggandelagen, och ligger till grund för den 

avslutande analysen. 

 

2.2 Primär och sekundär information 

 

Den skriftliga informationen som insamlas kommer från sådana källor som böcker inom 

genren redovisningslitteratur, biblioteksdatabaser och Internet. Först och främst är den här 

uppsatsen en beskrivande uppsats, men förutom den sekundära informationen som kommer 

från de skriftliga källorna, kommer det ändå att samlas in en viss mängd primärdata. 

Primärdatan kommer att bestå av material som insamlas genom intervjuer, företagsexempel 

och en jämförande studie av företags aktuariella antaganden. 
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2.2.1 Intervjuer 
 

Intervjuerna sker med redovisningsexperter inom pensionsämnet på revisionsbyråerna Ernst 

& Young, KPMG och ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers. Syftet med intervjuerna är att ge en 

möjlighet till en djupare inblick i ämnet än vad som anges i redovisningslitteraturen. För att 

ytterligare bredda informationsinsamlingen har även ett försäkringsbolag, ett företag som 

administrerar pensioner och ett löneanalysföretag fått bli representerat i undersökningen. Det 

utvalda försäkringsbolaget är Skandia eftersom de har hand om en stor del företagspensioner 

och därmed är mycket kunniga inom ämnet. Skandikon heter företaget som administrerar 

pensioner, och därmed har hjälpt oss mycket med förståelsen av ämnet pensionsskulder. 

Löneanalysföretaget är Hewitt Löneanalyser, och vi har där intervjuat en aktuarie som arbetar 

som konsult. Göran Wedholm, controller på SAAB, har även blivit intervjuad för att spegla 

åsikterna inom företagsvärlden. Den här intervjun har skett via e-post, både på grund av 

tidsbrist och på grund av det faktum att Wedholm befinner sig i Linköping. 

 

Frågorna som ställts är både faktabaserade och anpassade efter det företag som informanten 

arbetar på, och mer åsiktsbaserade om informanternas åsikter om vissa situationer inom 

redovisningen. Dock är det de åsiktsbaserade frågorna som tas upp i uppsatsen, eftersom det 

är de svaren som är relevanta för analysen. 

 

2.2.1.1 Urval av intervjuobjekt 
 

Alla intervjuobjekten är utvalda på basis av sitt arbete inom området pensioner, och arbetar 

som redovisare av pensioner, konsulter inom pensionsfrågor gällandes IAS 19, revisorer med 

inriktning mot IAS 19, och som aktuarier. De tillfrågade, även kallade informanter, är främst 

utvalda genom att diverse företag kontaktades, och vi sedan blev hänvisade vidare till den 

personen på företaget som arbetade med redovisning av pensionsskulder. Ett intervjuobjekt 

som kom in i undersökningen på ett annat sätt var Björn Nilsson på Hewitt Löneanalyser som 

lades till listan med informanter tack vare den så kallade snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden 

innebär att forskaren under en intervju förhör sig om huruvida det finns fler personer som vet 

mycket om det aktuella ämnet, och genom den tillfrågade informanten kommer i kontakt med 

den personen ifråga (Johansson & Tufte, 2003 s.85). Under den första intervjun med 

Skandikon blev vi hänvisade vidare till en person på Hewitt Löneanalyser, och kom på så sätt 

i kontakt med en aktuarie som arbetar som konsult inom pensions- och löneanalysområdet. 
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2.2.2 Företagsexempel 
 

För att belysa skillnaden mellan redovisningen enligt Tryggandelagen och IAS 19, kommer 

ett oidentifierat företags pensionsutfästelse att visas som ett exempel. Exemplet består av ett 

företags pensionsutfästelser uträknade enligt Tryggandelagen ställt mot samma företags 

pensionsutfästelser uträknade enligt IAS 19. Eftersom företaget önskar bli behandlat anonymt 

kommer all data att vara avidentifierad. Företaget kommer att benämnas Företag X, och 

exemplet Exempel X.  

 

2.2.3 Jämförande studie av aktuariella antaganden 
 

En jämförelse av aktuariella antaganden i börsnoterade företag kommer att göras för att belysa 

hur stor skillnaden i antaganden kan bli mellan olika företag. Anledningen till den här 

skillnaden ligger i att företagen, i och med införandet av IAS 19, själva fått större frihet att 

bestämma sina egna aktuariella antaganden, såsom diskonteringsräntan.  

 

2.3 Beskrivning av metodbegrepp och motivering av val av metod 

 

2.3.1 Kvalitativa och kvantitativa studier 
 

Det finns två väl använda metoder för att beskriva vilken typ av forskning som bedrivs, 

kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Skillnaden mellan de här två ligger främst i 

behandlingen av informationen, inte så mycket i själva forskningsmetoden. Med andra ord, 

det är inte vad man gör, utan hur man gör det. Enkelt sagt är den största olikheten att den 

kvantitativa metoden mäter en stor mängd information på ett siffermässigt vis för att kunna 

behandla den statistiskt, medan den kvalitativa metoden behandlar en mindre mängd 

information med hjälp av text. Den kvantitativa forskningen lämpar sig för statistisk analys 

som kan generaliseras över ett bredare spektrum (Denscombe, 2000, ss.203-205). Den 

kvalitativa forskningen lämpar sig för en djupare beskrivning av ett litet urval som inte kan 

generaliseras, men resultatet kan möjligtvis i viss mån överföras på liknande situationer 

(Johansson & Tufte, 2003 s.74). 

 

Som forskningsmetod har vi valt att inrikta oss på den kvalitativa metoden eftersom dess 

karakteriserande djupgående beskrivning av ett litet urval lämpar sig bäst för att behandla 
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uppsatsens ämne. För att belysa skillnaden i redovisning mellan IAS 19/RR 29 och 

Tryggandelagen är det svårt att använda en kvantitativ forskningsmetod eftersom detaljerade 

skillnader och åsikter är problematiskt att framställa statistiskt. Den form som lämpar sig bäst 

för att kunna få substans i materialet är därmed djupgående intervjuer med personer som 

arbetar med redovisning av pensionsskulder, och jämförande studier. 

 

2.3.2 Generalisering, validitet och reliabilitet 
 

2.3.2.1 Generalisering 
 

Då kvalitativa studier sällan har ett tillräckligt brett spektrum för att möjliggöra en 

generalisering av resultaten, kommer uppsatsens empiridel ej heller att försöka göra det. 

Snarare kommer det tidigare nämnda Exempel X till en viss del behandlas som en minimal 

fallstudie för att exemplifiera den tidigare omtalade skillnaden mellan redovisningsstandarder. 

Dock finns det en möjlighet att överföra tolkningarna av empiriresultaten till ett närstående 

och liknande fall (Johansson & Tufte, 2003 s.74). 

 

En viss kritik mot den valda metoden med ett enskilt företagsexempel är självklar i och med 

att ett enda exempel aldrig helt kan motsvara eller beskriva en större verklighet. Dock ingår 

det här exemplet i vårt val av en kvalitativ forskningsmetod, på så sätt att vi inte låter 

resultaten från Exempel X generaliseras, utan använder det enbart som exakt vad det är, 

nämligen ett självstående och belysande exempel. Resultaten kan dock komma att delvis 

appliceras på andra företag eftersom en viss likhet emellan olika företag förväntas 

förekomma, speciellt då informationen i Exempel X kommer från ett verkligt företag. På det 

här sättet är Exempel X representativt för den belysta frågan. Det här överförandet av 

exemplets grundtankar på den övriga omvärlden beräknas ligga inom parametrarna för vad 

som är möjligt att genomföra i en kvalitativ studie. 

 

2.3.2.2 Validitet 
 

Validiteten av forskningsmaterialet innebär hur relevant materialet är och hur väl det 

representerar den pågående undersökningen (Johansson & Tufte, 2003, s.47). Validitet är inte 

ett absolut konkret vara eller icke-vara, utan snarare ett mätningsfenomen där man kan ha mer 

eller mindre validitet beroende på hur stor överensstämmelse det finns mellan fenomenet som 

ska undersökas och sättet undersökningen utförs på (Johansson & Tufte, 2003 s.48). 
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De jämförande studierna består av konkreta siffror som belyser de punkter som det är tänkt att 

ska poängteras i den här uppsatsen, och bör därmed ha en hög validitet. 

 

Frågorna som ställs under intervjuerna är relativt strukturerade, och har bestämts på förhand 

för att öka validiteten av materialet som tas upp under intervjun. Genom att hålla en öppen 

intervju där informanten svarar fritt på frågorna med egna ord, och skapa en dialog, men ändå 

hålla en strukturerad grund hindras intervjun från att glida ifrån ämnet. Den inom strukturen 

fria dialogen får effekten att intervjun istället för att enbart resultera i en regelrätt utfrågning, 

ger möjlighet för informantens egna åsikter att tydligt komma fram under intervjun. Eftersom 

det till en stor del är just de professionella informanternas åsikter vi varit intresserade av att ta 

del av i intervjun, är det här tillvägagångssättet enligt oss det optimala, vilket också uttrycks 

genom valet av en kvalitativ hellre än en kvantitativ metod. 

 

Intervjun med Göran Wedholm på Saab har skett via e-post och hade följaktligen inte samma 

diskussionsform som de övriga intervjuerna. I det här fallet var intervjufrågorna mycket 

strukturerat uppställda och besvarades kort och kärnfullt av Wedholm. Kvaliteten på intervjun 

kan dock inte ringaktas då det förutsätts att Wedholm vet vad han talar om, och har undvikit 

att sväva utanför frågeställningens gränser genom att hålla svaren på de ställda frågorna korta. 

 

2.3.2.3 Reliabilitet 
 

Reliabilitet innebär inom forskningen att datan som används och insamlingssättet av den är 

tillförlitligt (Johansson & Tufte, 2003 s.28). Reliabiliteten är mycket viktig eftersom 

resultaten inte heller lär bli tillförlitliga ifall tillvägagångssättet för att nå dem inte är pålitligt. 

Mätningen av en undersöknings reliabilitet går till på så sätt att man prövar om 

undersökningen kan upprepas med samma resultat; uppnås samma resultat är reliabiliteten 

hög (Johansson & Tufte, 2003 ss.28-29). Då undersökningen i den här uppsatsen består av 

personliga intervjuer är det svårt att uttala sig om reliabiliteten eftersom det är svårt att veta 

ifall en informant kommer att besvara exakt samma fråga på exakt samma sätt om den ställs 

vid ett senare tillfälle. Dock finns möjligheten att be informanten bekräfta korrektheten av de 

framställda resultaten av undersökningen efter att sammanställningen av intervjun är gjord för 

att öka både reliabiliteten och validiteten på samma gång. Eftersom åsikter skiftar över tiden, 

kan reliabiliteten av intervjusvaren på de frågor som behandlar åsikter ifrågasättas. Dock 
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gäller den här tveksamheten enbart de åsiktsbaserade frågorna, och eftersom det ingår i 

parametrarna för intervjun att svaren gäller för den personen vid det specifika intervjutillfället, 

kan den åsidosättas på grund av dess ringa betydelse. De faktabaserade intervjufrågorna 

beräknas ha både en hög reliabilitet och validitet eftersom de behandlar konkreta fakta som 

vid behov kan bevisas med hjälp av faktastudier av företaget i fråga. 

 

När det gäller de jämförande studierna, såsom företagsexemplet och jämförandet av 

aktuariella antaganden, bör reliabiliteten vara relativt hög. Bägge dessa jämförande exempel 

är baserade på konkreta siffror, och bör därför gå att upprepa med samma eller liknande 

resultat och hög reliabilitet. 

 

2.4 Tidigare forskning 

 

Det finns ett flertal uppsatser som behandlar IAS 19 på olika sätt, och vi har hittat två som är 

snarlika i problemformuleringen; en från Stockholms Universitet och en från 

Handelshögskolan i Göteborg. 

 

Riitta Lundberg och Anna Nyman skrev vårterminen 2005 en uppsats på Stockholms 

Universitet som hette ”Ny standard för redovisning av pensionsutfästelser – konsekvenser av 

IAS 19/RR 29”. Deras syfte var att belysa och analysera införandet av RR 29, och undersöka 

vilka konsekvenser införandet medförde. Resultatet de kom fram till var att attityden till 

införandet var övervägande positiv, och de intervjuade var samstämmiga i sina svar, både vad 

gällde det positiva och det negativa. 

 

Anna Brodendal och Susanna Sjöberg vid Göteborgs Handelshögskola, skrev på höstterminen 

2003 sin kandidatuppsats: ”Pensionsredovisning enligt RR 29 – Problematiken vid 

rekommendationens implementering”. Det här är en uppsats som skrevs innan RR 29 trätt i 

kraft och hade som syfte att beskriva vilka problem som man förväntade sig att börsnoterade 

företag skulle stöta på vid implementeringen. De belyser och analyserar bland annat hur de 

kvalitativa egenskaperna inom redovisningen skulle påverkas. Brodendal och Sjöberg fann att 

jämförelser mellan företag borde bli bättre och att beslutsrelevansen borde öka i och med de 

ökade informationskraven. Dock upplevdes problematik när det gällde att uppskatta de nya 

aktuariella antagandena. 
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Fredrik Palm skrev 2004 sin uppsats ”Beräkning av pensionsåtaganden enligt RR 29/IAS 19 – 

En studie av de olika beräkningsparametrarnas betydelse” på Stockholms Universitet för 

institutionen matematisk statistik. Palms syfte var att undersöka hur de nya parametrarna som 

RR 29/IAS 19 medförde påverkar kapitalvärdet. I uppsatsen behandlas de olika aktuariella 

antagandena och då speciellt de antaganden som är nya i och med RR 29/IAS 19, 

avgångsintensiteten och den förväntade framtida löneutvecklingen. Slutsatsen är att det är av 

högsta vikt att göra korrekta antaganden vad gäller avgångsintensiteten och att en liten 

förändring av den förväntade framtida löneutvecklingen spelar en stor roll vid 

skuldberäkningen; och även att dessa parametrar har en stor betydelse för kapitalvärdet. 
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3.0 Teori 
 

Det här kapitlet syftar till att behandla den teoretiska bakgrunden till pensioner och 

pensionsskulder, och även de redovisningsnormer och den praxis som finns inom 

redovisningen av pensionsskulder. 

 

3.1 Allmän inledning till redovisning 

 

Affärsmän har i alla tider velat ha kontroll över sin verksamhet och dess monetära ställning, 

och uppfann därför bokföringen, som sedan har utvecklats under tidens gång. Redovisning är 

därför en mycket gammal metod för företagare att hålla ordning på sina affärer, inkomster och 

utgifter, och har använts i olika former sedan 2300 år före Kristus (Artsberg, 2005, s.13). 

Enligt Artsberg (2005, s.13) handlade dock den här tidiga formen av redovisning främst om 

minnesanteckningar, med konton endast för fordringar och skulder och inga konton för 

intäkter och kostnader. Det tidigaste exemplet på mer detaljerade räkenskaper var Zenons 

papyrus från 300 år före Kristus, där alla transaktioner var nedskrivna, såsom löner, 

inventering, nyförvärv och avyttringar av tillgångar (Schroeder, Clark & Cathey, 2005, ss.2-

3).  

 

Under romartiden gjorde romarna noggranna räkenskaper, men begränsades av det faktum att 

de använde alfabetet för att uttrycka siffror. De kunde därför inte utveckla ett rent strukturerat 

redovisningssystem. Det var först vid renässansen, någon gång mellan 1300 och 1500, som 

det i och med Italiens kraftigt utökade handel uppstod ett verkligt behov av ett korrekt 

redovisningssystem och man började använda det arabiska numeriska systemet. Den dubbla 

bokföringens principer beskrevs för första gången år 1494 av en italiensk munk, Fra Luca 

Pacioli, och de här principerna gjorde det möjligt för företag att göra en komplett bokföring 

som senare gjorde det möjligt att förbereda bokslut/årsredovisningar (Schroeder, Clark & 

Cathey, 2005, s.3). 

 

Uppställningar av vinster, förluster och balansen dem emellan utvecklades på 1600-talet 

(Schroeder, Clark & Cathey, 2005, s.3). Först och främst var det kapitalet man hade som mål 

att mäta med de här boksluten, och därför behandlades balansräkningens uppgifter mycket 

noggrant medan kostnader och intäkter sågs som oväsentliga. Allteftersom enstaka 

affärshändelser ersattes med företagsverksamheter, och allt fler personer utanför den direkta 
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företagsverksamheten behövde tillgång till information om företaget, blev det viktigare för 

företagarna att redovisa det kontinuerliga kapitalflödet och att regelbundet summera resultaten 

av investeringarna som gjorts. Ju fler företag som bildades, desto viktigare blev det även att 

skilja mellan kapital och intäkter, vilket bidrog till att redovisningsnormer utvecklades 

(Schroeder, Clark & Cathey, 2005, s.3). 

 

De här redovisningsnormerna som tillkom för första gången under 1800-talet (Schroeder, 

Clark & Cathey, 2005, s.3) har under årens lopp utvecklats enormt mycket för att anpassas till 

de olika förhållanden som finns på marknaden. Under 1990-talet ökade globaliseringen av 

ekonomin kraftigt, vilket medförde att det dök upp ett behov av korrekt och pålitlig finansiell 

information över gränserna då den internationella marknaden annars inte kan fungera 

(Schroeder, Clark & Cathey, 2005, s.24). Med andra ord kräver den allt mer globaliserade 

ekonomin att jämförandet av finansiell information över nationsgränserna förenklas och att de 

internationella redovisningsnormerna harmoniseras. På så sätt har International Accounting 

Standards Board (IASB) uppkommit för att arbeta fram internationella standarder för 

redovisning genom att harmonisera ländernas skilda normer (Schroeder, Clark & Cathey, 

2005, ss.24-25). IASB har hittills publicerat 41 Statements of Accounting Standards (IASs) 

(Schroeder, Clark & Cathey, 2005, s.25), och det är en av dem, IAS 19 – Avsättningar till 

anställda, som undersöks närmare i den här uppsatsen. 

 
3.2 Definitioner av tillgångar, skulder och avsättningar 

 

3.2.1 Tillgång 
 

En tillgång definieras av tre kriterier (Lindström, 2005b): 

• Den ska generera positiva kassaflöden i framtiden. Exempelvis kan man nämna en 

nyinköpt maskin som beräknas kunna användas under 10 år.  

• Tillgången ska vara en följd av legala rättigheter. Med det menas att man ska ha 

äganderätt och därmed bestämmanderätt över tillgången. Av det här skälet kan inte 

företagen hävda sin personal som en tillgång eftersom man inte kan äga en annan 

person. Undantaget är dock fotbollsspelare som skriver kontrakt med sina respektive 

klubbar. 

• Tillgången ska ha uppkommit genom en händelse. Som ett exempel på det här kan 

varumärken nämnas. Ett företag som självt byggt ett varumärke får inte ta upp det som 
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en tillgång, men om varumärket säljs kan det nya företaget ta upp det som en tillgång. 

Anledningen till det här är att eftersom man då betalat för varumärket har en händelse 

skett. 

 

3.2.2 Skuld 
 

En skuld definieras av fem kriterier (Lindström, 2005c): 

• En skuld är en förpliktelse om en framtida uppoffring. Det är med andra ord 

garanterat att en uppoffring kommer att behövas. 

• Storleken på uppoffringen kan beräknas tillförlitligt. Ett exempel på det här är lån, där 

summan man lånat är exakt och den totala kostnaden är given.  

• Man ska veta vilket datum förpliktelsen förfaller.   

• För att reglera förpliktelsen krävs det ett utflöde av resurser.  

• Skulden ska vara till följd av en inträffad händelse. 

 

3.2.3 Avsättning 
 

En avsättning definieras till stor del likt en skuld men med tre skillnader (Lindström, 2005c): 

• En avsättning är en förpliktelse om framtida uppoffring. 

• Storleken på uppoffringen kan beräknas tillförlitligt, dock mindre tillförlitligt än för 

skulder. 

• Datumet då förpliktelsen förfaller är osäkert. 

• För att reglera förpliktelsen krävs troligtvis ett utflöde av resurser. 

• Avsättningen ska vara till följd av en inträffad händelse. 

 

Pensionsförpliktelsen blir en avsättning till pensioner i balansräkningen då förpliktelsen 

uppfyller flest av kraven på en avsättning. 
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3.3 Pensioner 

 

Pension är den lön man får utbetalad efter att man slutat förvärvsarbeta. I Sverige finns det två 

typer av pensioner, lagstadgad pension och avtalspension. 

 

3.3.1 Lagstadgad pension 
 

Den här typen av pension består av två delar för personer födda före 1937, folkpension och 

allmän tilläggspension (ATP). För personer födda 1938 eller senare utgörs den lagstadgade 

pensionen av flera delar (SPV, 2005): 

 

• Inkomstpensionen – grundar sig på personens hela livsinkomst 

• Premiepensionen – där varje individ själv kan placera i fonder 

• Tilläggspensionen – är en del från det gamla pensionssystemet och gäller bara de som 

är födda före 1954 

• Garantipensionen – den lägsta pensionen som alltid betalas ut 

 

Det är den anställde som jobbat ihop pengarna till den lagstadgade pensionen även om det är 

arbetsgivaren som betalat den genom delar av de sociala avgifterna. Alla som förvärvsarbetat 

är garanterade åtminstone en garantipension.  

 

3.3.2 Avtalspension  
 

Avtalspensionen, även kallad tjänstepension, grundar sig på arbetsmarknadsavtal som 

arbetsgivare och anställda ingått med varandra. Dessa avtal kan vara kollektiva eller 

individuella. Vissa högt uppsatta medarbetare kan ibland få teckna särskilda 

pensionsförsäkringar. Även egenföretagare tecknar särskilda pensionsförsäkringsavtal och 

dessa utformas då på ett mer individuellt sätt än generella avtalsplaner (Johansson, 2005, 

s.234).  

 

3.3.2.1 Pensionsplaner 
 

Det finns två olika sorters pensionsplaner som går under benämningen avtalspension, 

avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner: 
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3.3.2.1.1 Avgiftsbestämda pensionsplaner 
 

Avgiftsbestämda pensionsplaner innebär att företaget regelbundet under anställningstiden 

betalar in en viss premie till ett försäkringsbolag eller en stiftelse som sköter all hantering av 

pensionsplanen. Det här sättet är fördelaktigt för företaget då risken för att det i slutändan 

finns mindre pengar än det var tänkt ligger hos den anställde. Företaget fullgör sitt åtagande 

genom att avsätta pengarna till stiftelsen eller ett försäkringsinstitut. Exempel på sådana 

institut är Fora för kollektivanställda och SPP för tjänstemän. Skulle det sedan visa sig att det 

sätt stiftelsen eller försäkringsinstitutet investerat pengarna på var dåligt, har inte företaget 

något ansvar att skjuta till mera pengar, utan det är den anställda som får en lägre pension än 

det var tänkt. Den anställda får dessa sammanlagda inbetalningar som pension när han/hon 

slutat förvärvsarbeta. I företagets redovisning ser man avgiftsbestämda pensionsplaner som en 

kostnad i resultaträkningen, det vill säga ingen skuld tas upp i balansräkningen (Johansson, 

2005, ss.234 & 239). 

  

3.3.2.1.2 Förmånsbestämda pensionsplaner 
 

En förmånsbestämd pensionsplan är en individuellt eller kollektivt utformad plan som vid 

pensionstillfället garanterar den anställda ett visst belopp i pension, ofta en viss procent av 

slutlönen. Det finns olika sätt att redovisa en förmånsbestämd pensionsplan. Det ena 

alternativet är att företaget upprättar en stiftelse dit företaget avskiljer medel för framtida 

pensionsutbetalningar. 

 

Det andra alternativet är att företaget sköter pensionsplanerna själva. Då måste företaget göra 

avsättningar på skuldsidan i balansräkningen. Vid avgiftsbestämda pensionsplaner påverkas 

likviditeten i företaget, medan vid förmånsbestämda pensionsplaner där skulden tas över 

balansräkningen finns alla pengarna kvar i företaget. Behåller man pensionsplanerna inom 

företaget, måste företaget försäkra sig genom Pensionsregistreringsinstitutet, PRI (Johansson, 

2005, s.240). Det här gör man eftersom det annars kan gå ut över de anställda ifall företaget 

går i konkurs. 

 

Om en anställd med en förmånsbestämd pensionsplan har flera arbetsgivare så att det inte går 

att få fram tillräckligt med information för att kunna redovisa det som en förmånsbestämd 
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pensionsplan, får man redovisa det som en avgiftsbestämd plan. Dock måste man skriva i sin 

årsredovisning varför man redovisar på detta sätt. Det här är vanligt förekommande, bland 

annat gäller det alla pensionsplaner i ett av de största försäkringsbolagen, Alecta. 

 

När det gäller förmånsbestämda pensionsplaner så ligger riskerna hos arbetsgivaren och inte 

hos den anställde. Visar det sig att de placeringar man gjort var dåliga blir företaget tvunget 

att betala differensen för att den anställde med sin förmånsbestämda pensionsplan fortfarande 

har rätt till det belopp man kommit överens om. Det här står i Tryggandelagen som 

moderbolagen i svenska koncerner är tvungna att följa, och som vi valt att undersöka. Byter 

man som anställd arbetsgivare följer åtagandena med till den nya arbetsgivaren som därmed 

också får ta över riskerna. 

 

3.4 Tryggandelagen 

 

Tryggandelagen (TrL) (SFS 1967:531) är den lag som behandlar tryggandet av 

pensionsutfästelser i Sverige. Enligt 3 § i Tryggandelagen ska beräkningen av kapitalvärdet, 

även kallat individuellt beräknat nuvärde, ske med ledning av försäkringstekniska 

(aktuariella) grunder som fastställts av regeringen eller av denna utsedda myndighet. I 

dagsläget är den här myndigheten Finansinspektionen, och det är därför den som ställer upp 

de aktuariella antaganden som företagen ska rätta sig efter. De matematiska grunderna för de 

här aktuariella antagandena, deras beräkningssätt och formler finns att hitta i 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS), och det är de här uppgifterna som används som 

utgångspunkt av aktuarier då de beräknar företagets aktuariella antaganden. De föreskrifter 

som finns upptagna i Finansinspektionens föreskrifter behandlar bland annat 

diskonteringsräntan, dödligheten, sjukligheten, säkerhets- och omkostnadsbelastningar, och 

diverse andra parametrar som har påverkan på pensionsutfästelsens storlek. Alla de här 

antagandena bör tillämpas på den juridiska personen vid beräkningen av kapitalvärdet.  

 

Fredrik Palm (2004) beskriver kortfattat i sitt examensarbete från Stockholms universitet hur 

man enligt Tryggandelagen behöver gå till väga för att få fram pensionsskulden: Först 

beräknas en persons pensionsförmån utifrån personens lön, och sedan beräknas hur stor del av 

den här pensionsförmånen som redan är intjänad under tidigare perioder. Det här följs av en 

nuvärdesberäkning av den tidigare intjänade pensionsförmånen, vilket sker med hjälp av den 
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givna grundräntan, inklusive omkostnadsbelastningen, och dödlighetsantagandet för personen 

ifråga. Slutligen avslutas beräkningen med en höjning av skulden i enlighet med 

säkerhetsparametern (Palm, 2004, s.8). 

 

Alla företag med pensionsutfästelser i Sverige ska i juridisk person följa Tryggandelagen, 

vilket med andra ord innebär att företagens moderbolag och dotterbolag i Sverige följer 

Tryggandelagen. Däremot är koncerner numera, sedan införandet av IAS-reglerna och deras 

svenska övergångsregler, tvingade att följa de internationella bestämmelserna. Orsaken till att 

juridiska personer ska följa Tryggandelagen istället för de nyligen införda IAS-reglerna vid 

redovisning av pensionsutfästelser är den skattemässiga avdragsrätt som de annars går miste 

om. Juridiska personer är nämligen de delar av företaget som är skatteskyldiga, och måste 

därför följa den svenska skattelagstiftningen som hänvisar dem till Tryggandelagen för 

behandling av pensionsutfästelser. 

 

3.5 Redovisningsrådets rekommendation nummer 29 – RR 29 

 

Redovisningsrådet i Sverige kom inför implementeringen av IAS med olika 

rekommendationer för att underlätta övergången till IAS som trädde i kraft den 1 januari 

2005. Redovisningsrådets rekommendation nummer 29 – Ersättningar till anställda (RR 29) 

utkom i december 2002 och skulle tillämpas senast från och med den 1 januari 2004. Vissa 

företag hade redan tidigare börjat använda sig av RR 29, vilket uppmuntrades av rådet. 

 

RR 29 baserar sig på IAS 19 och är nästintill enbart en översättning till svenska, men det finns 

ändå några skillnader emellan dem. De två huvudsakliga skillnaderna mellan RR 29 och IAS 

19 är: 

1. RR 29 innehåller särskilda regler för hur förmånsbestämda pensionsplaner ska 

redovisas i juridisk person. Där står det i punkt 159 att man ska använda sig av 

Tryggandelagen och föreskrifterna från Finansinspektionen för redovisning i juridisk 

person men att man ska lämna upplysningar enligt tillämpliga delar av RR 29 (RR, 

2002, s.56). 

2. RR 29 innehåller även de upplysningskrav som står i den svenska 

Årsredovisningslagen. I punkt 158 kräver man det redovisande företaget på 

upplysningar om bland annat sociala kostnader (där pensionskostnaderna ska finnas i 

en särskild uppgift), och om den sammanlagda summan av räkenskapsårets löner och 
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andra ersättningar till olika grupper som till exempel nuvarande och tidigare VD, 

styrelseledamöter och liknande befattningshavare (RR, 2002, s.55). 

 

Några sådana regler förekommer inte i IAS 19 eftersom den är en internationell standard och 

inte går in på dylika svenska detaljer. Huvudprincipen för redovisningen i juridisk person 

förblir dock densamma vid införandet av IAS 19 eftersom den fortfarande kommer ske genom 

Tryggandelagen. Anledningen till det här är att det enbart är om den juridiska personen följer 

Tryggandelagen som den är berättigad skattemässig avdragsrätt. 

 

3.6 IAS 19 – Ersättningar till anställda 

 

Standarden IAS 19 – Ersättningar till anställda, fastställer hur företag ska redovisa och lämna 

uppgifter om ersättningar till anställda (FAR, 2005, IN 1). De fyra olika slag av ersättningar 

till anställda som IAS 19 tar upp är kortfristiga ersättningar till anställda, ersättningar efter 

avslutad anställning, övriga långfristiga ersättningar till anställda och ersättningar vid 

uppsägning. Kortfristiga ersättningar till anställda är exempelvis löner, sociala kostnader, 

betald semester och sjukvård; ersättningar efter avslutad anställning är främst pensioner men 

även livförsäkring och sjukvård efter avslutad anställning; övriga ersättningar till anställda är 

exempelvis tjänstledighet, och även bonus och vinstandelar såtillvida att de inte ska betalas ut 

inom tolv månader efter periodens slut (FAR, 2005, IN 2). Eftersom den här uppsatsen är 

avgränsad till ersättningar efter avslutad anställning, eller med andra ord avsättningar till 

pensioner, kommer de övriga kategorierna av ersättningar till anställda ej att behandlas 

närmare. 

 

Ersättningar efter avslutad anställning delas in i två grupper, avgiftsbestämda planer och 

förmånsbestämda planer, vilka behandlas olika. 

• Avgiftsbestämda planer definieras i punkt 7 i IAS 19 som ”planer för ersättningar för 

efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar fastställda avgifter till en 

separat juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att betala 

ytterligare avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att 

betala alla ersättningar till anställda som hänför sig till anställdas tjänstgöring under 

innevarande period och tidigare perioder” (FAR, 2005, s.323). 
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• Definitionen av förmånsbestämda planer är helt enkelt att alla planer som inte är 

avgiftsbestämda, är förmånsbestämda (FAR, 2005, s.323). Att en pensionsplan är 

förmånsbestämd medför mer specifikt detaljerade riktlinjer för hur de ska behandlas i 

redovisningen än vad det gör för en avgiftsbestämd plan. 

 
3.6.1 Redovisning av avgiftsbestämda planer 
 

Avgiftsbestämda planer redovisas genom att företaget i fråga redovisar de avgifter som ska 

betalas till en anställd efter att han/hon under en viss period arbetat ihop en förmån som ska 

betalas till en avgiftsbestämd plan (FAR, 2005, pt 44, s.331) samma period. Avgiften 

redovisas först ”som en skuld (upplupen kostnad) efter avdrag för eventuellt redan betalda 

tjänster” och sedan som en kostnad (FAR, 2005, pt 43, s.331). Avgiften kan även redovisas 

som en tillgång (förutbetald kostnad) ifall de redan tidigare betalda avgifterna är större än de 

avgifter som ska betalas för de tjänster som utförts inom perioden. Det här gäller om 

förutbetalningen kommer att minska framtida betalningar eller skapa en kontant återbetalning 

(FAR, 2005, pt 44, s.331). Avgiftsbestämda planer kräver ingen diskontering eller aktuariella 

antaganden eftersom varje periods förpliktelse består av det belopp som uppstår i den aktuella 

perioden. Undantaget för det här är de fall då ersättningarna inte infaller till betalning förrän 

efter mer än tolv månader, då förpliktelsen bör diskonteras för att visa ett korrekt värde (FAR, 

2005, pt 45, s.331). 

 

3.6.2 Redovisning av förmånsbestämda planer 
 

Förmånsbestämda planer redovisas på ett mer invecklat sätt. Eftersom utbetalningarna av 

pensioner kommer att ske först efter en längre tid, måste förpliktelser nuvärdesberäknas för att 

spegla en rättvisande skuld. För att kunna göra det måste företaget göra aktuariella 

antaganden, som räknas ut med avancerade matematiska metoder, och dessutom fördela ut 

ersättningarna över tjänsteperioderna för att redovisningen skall vara i enlighet med 

matchningsprincipen. I och med att man använder sig av aktuariella antaganden, som kan 

ändras från period till period, kan det uppstå aktuariella vinster och förluster som är tillfälliga 

upp- eller nedgångar av pensionsförpliktelserna beroende på förändringar av de aktuariella 

antagandena (FAR, 2005, pt 48, s.331). Det finns tre valmöjligheter för redovisningen av de 

här aktuariella vinsterna och förlusterna, enligt marknadsvärde, korridorregeln och direkt mot 

eget kapital i balansräkningen: 
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Det enklaste sättet att redovisa aktuariella vinster och förluster på, är att redovisa dem i 

resultaträkningen som en intäkt eller kostnad direkt då de uppstår, till deras korrekta 

marknadsvärde. De aktuariella vinsterna och förlusterna påverkar då resultaträkningen, som 

då kan fluktuera från år till år. Den här metoden används inte så ofta just på grund av 

fluktuationerna den kan medföra, och är snarare ett alternativ till den så kallade korridorregeln 

som framhävs i regelverket för IAS 19.  

 

Eftersom aktuariella vinster och förluster på lång sikt kan jämna ut varandra, finns i IAS 19 

den så kallade korridorregeln. Enligt punkt 95 i IAS 19 (FAR, 2005, s.342) bör 

uppskattningarna av förpliktelserna för ersättningar efter avslutad anställning uppfattas som 

ett intervall eller en korridor kring den bästa uppskattningen, därav namnet korridorregeln. 

Företag ska enligt punkt 92 i IAS 19 (FAR, 2005, s.341) redovisa en andel av sina aktuariella 

vinster och förluster som en intäkt eller kostnad. Den här andelen som ska redovisas består 

enligt punkt 92 och 93 i IAS 19, av den del av de aktuariella vinsterna och förlusterna som 

överstiger det högre värdet av tio procent av nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen 

och tio procent av det verkliga värdet av eventuella förvaltningstillgångar (FAR, 2005, 

ss.341-342). Den här andelen divideras sedan med den förväntade återstående 

tjänstgöringstiden för de anställda som omfattas av planen (FAR, 2005, ss.341-342). 

Korridorregeln innebär att företaget inte behöver redovisa de aktuariella vinster och förluster 

som ligger inom det här avvikelseintervallet, även kallad korridoren, på plus eller minus tio 

procent (FAR, 2005, s.342). Dock måste det som överstiger de här tio procenten redovisas 

fullt ut.  Redovisningen av de aktuariella vinster och förluster som ligger utanför korridoren 

sker direkt i resultaträkningen. 

 

I december 2004 kom IASB fram med ytterligare en möjlighet för hur aktuariella vinster och 

förluster kan redovisas. Den här nya möjligheten är en utökning av möjligheten att redovisa 

aktuariella vinster och förluster i samma period som de uppstår, genom att de aktuariella 

vinsterna och förlusterna inte behöver påverka resultatet i resultaträkningen. Kravet som ställs 

för att företagen ska behandla aktuariella vinster och förluster på det här sättet, är att metoden 

används konsekvent för alla förmånsbestämda planer, alla aktuariella vinster och förluster, 

och även konsekvent från period till period (IASB, 2004, ss.9-10). De aktuariella vinster och 

förluster som behandlas utanför resultatet bör däremot presenteras i en redogörelse för 

förändringar i eget kapital (IASB, 2004, s.10). På det hela taget får det här nya tillägget till 
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standarden som resultat att aktuariella vinster och förluster kan redovisas direkt mot eget 

kapital utan att påverka företagets resultat. 

 

Enligt IAS 19 så tas pensionsavsättningarna upp i balansräkningen på skuldsidan under 

rubriken avsättningar. Där tas de bara upp som en post med eventuella förvaltningstillgångar 

på tillgångssidan. Förvaltningstillgångar är dock inte självklara eftersom vissa 

förmånsbestämda pensionsplaner, som de via Alecta, betalas som premier och därmed får 

man ingen tillgång att ta upp i balansräkningen. Alla antaganden och uträkningar som man 

vill och ska ha med i årsredovisningen finns sedan med i notsystemet på årsredovisningen 

under posten Avsättningar till pensioner. 

 

Punkt 54 i IAS 19 (FAR, 2005, ss.332-333), lägger ut riktlinjer för hur man beräknar beloppet 

av en förmånsbestämd skuld eller tillgång: 

 

+ Nuvärde av den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen 

+ Eventuella aktuariella vinster 

– Eventuella aktuariella förluster 

– Eventuella kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder som ännu inte redovisats 

– Eventuella förvaltningstillgångars verkliga värde på balansdagen 

 

Om slutsumman av dessa poster är negativ, skall man redovisa en tillgång i balansräkningen; 

medan man istället skall redovisa en skuld ifall summan är positiv (FAR, 2005, ss.332-333). 

En sådan beräkning kan se ut såhär: 

 

Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen är på balansdagen 1.000.000 kr hos företaget 

Under året har det kommit resultat av en ny undersökning gällandes dödlighetsintensitet som 

företaget bestämt sig för att tillämpa. Den nya undersökningen ger som resultat att företaget 

får en aktuariell vinst på 2.000.   

Under samma period har flera personer fått lägre löneökning än väntat, vilket ger en aktuariell 

förlust på 1.000 kr 

Man har inte haft några kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder som inte 

redovisats, så denna post utgår. 
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Företaget driver pensionsavsättningarna i egen regi och har därför full kontroll över 

förvaltningstillgångarna. Detta år har varit lönsamt och det verkliga värdet av 

förvaltningstillgångarna på balansdagen är 1.005.000 kr 

Uträkningen blir således:  

+1.000.000  (nuvärdet på balansdagen) 

+       2.000  (aktuariell vinst på grund av ny dödlighetsintensitet) 

- 1.000  (aktuariell förlust på grund av lägre löneökning) 

-        0  (ingen kostnad avseende tjänstgöring under tidigare period) 

-1.005.000  (verkligt värde på förvaltningstillgångarna) 

Slutsumma=  -       4.000 

 

Eftersom slutsumman är negativ tas det här upp som en tillgång i balansräkningen. Det här 

beror på att man har skuldsidan som utgångspunkt. I balansräkningen är ju talen positiva även 

på skuldsidan och därmed blir en negativ skuld en tillgång. 

 

Då pensionsförpliktelserna är uträknade ser man om de har ändrats sedan den tidigare 

perioden, och vad det beror på. Ifall förändringarna har skett på grund av ändringar av de 

aktuariella antagandena, har det skapats en aktuariell vinst eller förlust. Ett exempel på en 

dylik förändring är om en anställd får en annan löneutveckling än det var tänkt, och därmed 

rubbar den tidigare planerade pensionskostnaden för företaget. De här aktuariella vinsterna 

och förlusterna ska redovisas, men företagen har genom punkt 95 fått en lättnad i och med 

den så kallade korridorregeln. 

 
3.6.3 Projected Unit Credit Method 
 

Den metod som används vid beräkning av nuvärdet av pensionsförpliktelsen kallas Projected 

Unit Credit Method (FAR, 2005, s.335). Enligt den här metoden ger varje tjänstgöringsperiod 

upphov till ytterligare en enhet till den totala förpliktelsen; alla dessa delar ska värderas 

separat och sedan läggas ihop till den slutliga skulden på balansdagen (FAR, 2005, s.335). 

 

En uträkning enligt Projected Unit Credit Method kan se ut på följande sätt: 

Herr X ska få en summa när han går i pension om tre år. Summan är 1 % av hans slutlön 

multiplicerat med antalet år han har kvar, i detta fall tre. Lönen år 1 är 9.426 kr och beräknas 
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stiga med 3 % per år baserat på föregående års löneökning. Slutlönen blir därför 10.000 kr. 

Den diskonteringsränta som används är 5 %.   

Ersättning hänförlig till (FAR, 2005, ss.335-336): 

    år 
   1 2 3  
- Tidigare år   0 100 200 
- Innevarande år (1 % av slutlönen) 100 100 100 
- Innevarande år och tidigare år 100 200 300 
Ingående förpliktelse  -   91 191 
Ränta 5 %   -     5     9 
Kostnader avseende tjänstgöring under   
innevarande år    91   95 100 
Utgående förpliktelse    91 191 300 
 
Den ingående förpliktelsen är nuvärdet av ersättningen från tidigare år. Den utgående 

förpliktelsen flyttas vidare till nästa år och blir den ingående förpliktelsen.    

Kostnaden avseende tjänstgöring under innevarande år är nuvärdet av ersättningen från det 

innevarande året: 100/1,052 ≈ 91  100/1,051 ≈ 95 100/1 = 100 

Den utgående förpliktelsen är nuvärdet av ersättningen från innevarande och tidigare år. Det 

är summan av den ingående förpliktelsen, räntan och kostnaderna avseende tjänstgöring under 

innevarande år: 0 + 0 + 91 = 91 91 + 5 + 95 = 191 191 + 9 + 100 = 300 

Det här är en förenklad variant av Projected Unit Credit Method, eftersom det inte tas hänsyn 

till någon större mängd aktuariella antaganden.   

 

3.7 Aktuariella antaganden 

 
Aktuariella antaganden, eller försäkringstekniska antaganden som de också kallas, är 

parametrar som är nödvändiga för att kunna beräkna en pensionsskuld enligt Tryggandelagen 

eller RR 29/IAS 19. Antagandena bestäms för att företaget ska kunna göra en bedömning av 

de faktorer som bestämmer kostnaden för ersättningarna efter avslutad anställning, och kan 

delas in i demografiska antaganden och finansiella antaganden (FAR, 2005, s.339). Här nedan 

följer en mer ingående beskrivning av de olika antagandena och vilken effekt de får på den 

totala pensionsskulden. 
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3.7.1 Finansiella antaganden 
 

Finansiella antaganden beräknas för att förutspå den monetära utvecklingen av 

pensionsförpliktelserna (FAR, 2005, s.339). Bland de finansiella antagandena finns 

diskonteringsränta, förväntad löneökning och inflationstakt. 

 

3.7.1.1 Diskonteringsränta 
 
Den här räntan använder man för att kunna beräkna nuvärdet av en framtida skuld. Ju högre 

diskonteringsränta man har desto lägre blir nuvärdet av skulden. Därför är diskonteringsräntan 

en viktig parameter som bara med 0,1 procentenheters differens kan orsaka stora skillnader 

för den totala pensionsskulden. Det beror på att det ofta handlar om mycket stora belopp och 

ju längre fram i tiden den faktiska utbetalningen ligger, desto större blir diskonteringseffekten. 

För att belysa den här skillnaden visas nedan ett exempel med en pensionsskuld på 1 miljard 

kronor som ska betalas ut om 20 år, och som nuvärdesberäknas för att visa hur mycket den är 

värd idag. Först görs en beräkning med en diskonteringsränta på 1,5 %, och sedan 1,6 %. 

 

SEK 1.000.000.000 / 1,01520 = SEK 742.470.418,2 

SEK 1.000.000.000 / 1,01620 = SEK 727.990.716,4 

 

Skillnaden mellan uträkningen med 1,5 % och 1,6 % blev SEK 14.479.701,8, vilket är en 

avsevärd skillnad. Då ännu större variationer förekommer visas ytterligare ett exempel, den 

här gången med en diskonteringsränta på 2,5 %. 

 

SEK 1.000.000.000 / 1, 02520 = SEK 610.270.942,9 

 

Skillnaden mellan en diskonteringsränta på 1,5 % och 2,5 % leder över en tjugoårsperiod till 

en variation på SEK 132.199.475,4, vilket belyser diskonteringsräntans stora betydelse. 

 

Diskonteringsräntan ska enligt IAS 19 grundas på den marknadsmässiga avkastningen på 

förstklassiga företagsobligationer på balansdagen (FAR, 2005, s.339, pt 78). I Sverige finns 

dock ingen förstklassig företagsobligation, utan man ska istället använda den 

marknadsmässiga avkastningen på statsobligationer på balansdagen. Man ska även vid 

avläsningen av obligationen tänka på att välja den löptid som är lämplig i förhållande till hur 

lång tid det är kvar på pensionsförpliktelsen. Finns ingen obligation med tillräckligt lång 
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löptid så får företaget självt använda tidigare års uppgifter på till exempel den 5-åriga 

statsobligationen och sedan vidare uppskatta avkastningskurvan till den löptid man behöver 

(FAR, 2005, pt 81, s.340).  

 

3.7.1.2 Förväntad löneökning 
 
Det här aktuariella antagandet bestäms av företaget självt beroende på dess policys och 

lönenivåer. I dagsläget ligger många av de företag som uppgett denna post i årsredovisningen 

mellan 3 % och 3,5 % (se 4.3 Jämförande av aktuariella antaganden). När man uppskattar 

framtida löneökningar så ska man enligt IAS 19 beakta inflationen, tjänstetiden och 

eventuella befordringar (FAR, 2005, pt 84, s.340). Dessutom måste man se och ta med i 

beräkningarna hur arbetsmarknaden ser ut i dagsläget.  

 

3.7.1.3 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 
 
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna baserar sig på marknadens förväntningar på 

avkastning på investerade förvaltningstillgångar under hela löptiden på pensionsförpliktelsen. 

(FAR, 2005, pt 106, s.345). Man måste också ta hänsyn till om förvaltningstillgångarna 

ändrats i värde till följd av utbetalningar och avgifter. Detta gör man för att se det verkliga 

värdet på förvaltningstillgångarna. Denna parameter kan skilja sig väldigt mellan företag, och 

allt beror på hur företaget investerat pengarna till förpliktelsen. Har man valt att anlita ett 

försäkringsbolag som till exempel Alecta, så har man betalat in pengar till Alecta som sedan 

skött investerandet. Då får man försöka uppskatta vad Alecta kan tänkas få för avkastning på 

sina förvaltningstillgångar. Sedan finns det de som behåller investeringen inom företaget och 

då vet man exakt var man placerat pengarna och får utgå från den punkten när man uppskattar 

avkastningen. 

 

3.7.1.4 Inflationstakt 
 
Inflationstakt är den takt som man förväntar sig att inflationen ska bli varje år. 

Inflationstakten bestäms även den av företaget självt, men sätter man ett visst antagande 

måste man även kunna rättfärdiga beloppet.  
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3.7.1.5 Förväntad ökad pension 
 
Förväntad ökad pension är ett antagande som enligt vissa består av flera hopräknade 

antaganden. Troligtvis är det en kombination av förväntad löneökning och inflation men den 

uppgiften är osäker. Därför vet vi inte riktigt helt klart vad företagen räknat med för siffror för 

att få fram denna post. Vissa företag har posten med i sin årsredovisning, andra inte.   

 

3.7.1.6 Förändring av sjukvårdskostnader 
 
Antagandet behandlar den kostnad för sjukvård ett företag tror sig komma ha under året och 

förändringen från föregående antagande. Förändring av sjukvårdskostnader är ett antagande 

som inte alla företag har med, i alla fall inte specificerat i företagens årsredovisningar. 

 

3.7.2 Demografiska antaganden 
 

Demografiska antaganden behandlar sammansättningen och utvecklingen av de människor 

som berörs av pensionsplanerna. Demografiska antaganden fattas om de nuvarande och 

tidigare anställda, och i viss mån även deras anhöriga, för att utvärdera deltagarna i planen 

(FAR, 2005, s.339). Till demografiska antaganden hör antaganden om dödlighet, förväntad 

återstående tjänsteperiod och personalomsättning. 

 

3.7.2.1 Dödlighetsantagande 
 
Dödlighetsantagandet behandlar livslängden på befolkningen. Det här antagandet måste man 

ha med eftersom man utan det skulle behöva anta att människor lever i evighet. Med det här 

antagandet får man fram sannolikheten för att ett visst antal människor lever till en viss ålder. 

Det finns speciella undersökningar där man beräknar den så kallade dödlighetsintensiteten 

och vars resultat används under en lång period tills nästa undersökning görs. Den som 

används för närvarande kallas M90, där M står för mortality och 90 står för 1990, det år som 

undersökningen gjordes (Arvidsson, 2005a). 

 

För att beräkna dödlighetsintensiteten använder man sig av Makehams formel (Hultman 1958, 
s.48): 
 

   yx  =α + βcx  

Figur 3.1: Makehams formel  

 

Dödlighetsintensitet 



 28 

β i den här formeln har i finansinspektionens föreskrifter 2001:13 (FFFS 2001, s.1) olika 

siffror beroende på om det är en man eller kvinna man ska göra beräkningen för.  Man 

använder sig av siffrorna för dödlighetsintensitet i FFFS 2001:13, och sätter sedan in dem i 

Makehams formel för att kunna räkna ut dödlighetsintensiteten. I FFFS 2001:13 angavs β för 

en man vara 0,0154 och för en kvinna vara β 0,0089. Den här skillnaden uppstår eftersom 

kvinnor antas leva längre än män. 

 

3.7.2.2 Förväntad återstående tjänsteperiod i år 
 
Den förväntade återstående tjänsteperioden i år är den tid man beräknar att den anställde har 

kvar i tjänst innan han/hon går i pension. Den förväntade återstående tjänsteperioden varierar 

mellan olika företag och det är företagen själva som bestämmer det här antagandet utifrån det 

egna företagets åldersstruktur bland de anställda.  

 

3.7.2.3 Personalomsättning 
 
Med det aktuariella antagandet om personalomsättning uppskattar man hastigheten med 

vilken ett företags personal går i pension eller byter arbetsgivare. Liksom när man använder 

ordet personalomsättning i vanliga fall så betyder det att man vid en hög personalomsättning 

räknar med att byta mycket personal. 

 

3.8 Likheter och skillnader mellan IAS 19, RR 29 och Tryggandelagen 

 

Då RR 29 bygger på IAS 19 så är likheterna dem emellan mycket stora, i princip är de i stort 

sett samma sak, sånär som på några punkter. RR 29 innehåller särskilda regler för hur 

förmånsbestämda pensionsplaner ska redovisas i juridisk person och den innehåller även de 

upplysningskrav som står i den svenska Årsredovisningslagen. Eftersom IAS 19 är utformad 

för att vara internationellt gångbar, har den inga nationsspecifika regleringar. Ändringar av 

IAS sker på en internationell basis medan Tryggandelagen fortfarande är en intern svensk 

angelägenhet. Dock finns det begränsningar inom den nationella lagstiftningen som gör att 

IAS 19 tillämpas på ett begränsat sätt. En koncern är inte ett skattesubjekt och kan därför 

redovisa till IAS 19/RR 29, men om en juridisk person vill ha skattemässig avdragsrätt måste 

den redovisa enligt Tryggandelagen. Anledningen till det här är att den svenska 

skattelagstiftningen inte är anpassad till IAS 19/RR 29. 
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När man jämför IAS 19/RR 29 med Tryggandelagen finner man fler saker som skiljer dessa 

båda åt, speciellt när det gäller de aktuariella antagandena. Först och främst lämnas mycket 

mer frihet till företaget enligt IAS 19/RR 29. Redovisar man enligt Tryggandelagen har man 

Finansinspektionens föreskrifter att gå efter och dessa täcker upp diskonteringsränta, 

dödlighetsantagande, sjuklighet, säkerhets- och omkostnadsbelastning (FFFS 2001, ss.1-3). I 

IAS 19/RR 29 finns ingen sådan instans som ger ut föreskrifter, utan företagen får riktlinjer 

som de ska grunda sina aktuariella antaganden på.  

 

Det är även skillnad på vilka parametrar man använder för uträkningen av pensionsskulden 

mellan dessa två. Enligt Tryggandelagen ska man beräkna nuvärdet av en framräknad 

pensionsförmån och sedan höja den skulden med de säkerhetsantaganden som angetts. Enligt 

IAS 19/RR 29 ska man beräkna pensionsskulden genom att ta den nuvarande lönen och lägga 

på den förväntade löneökningen fram till tidpunkten då den anställde ska gå i pension. Denna 

summa använder man sedan för att tillsammans med dödlighetsantagande, diskonteringsränta 

och bland annat avgångssannolikhet få fram en summa som man sedan diskonterar för att få 

fram en nuvärdesberäknad skuld. Som synes finns varken förväntad löneökning eller 

förväntad avgångssannolikhet med i beräkningen enligt Tryggandelagen, vilket kan göra 

skulden undervärderad (Palm, 2004, s.8). 

 

Ytterligare en skillnad mellan IAS 19/RR 29 och Tryggandelagen är att IAS 19/RR 29 tvingar 

företagen att uppge fler uppgifter angående sina pensionsberäkningar, för att göra 

redovisningen mer transparent och förståelig för en kunnig utomstående. 

 

För att avslutningsvis sammanfatta några synbara skillnader mellan Tryggandelagen och IAS 

19 följer här nedan en tabell med dessa. Eftersom RR 29 är en övergångsfas mellan 

Tryggandelagen och IAS 19, så tas enbart Tryggandelagen och IAS 19 upp i tabell 3.1. 

 TRYGGANDELAGEN IAS 19 
GER SKATTEMÄSSIG 

AVDRAGSRÄTT I SVERIGE 
JA NEJ 

GÄLLER I: SVERIGE EU 
HAR MED FÖRVÄNTAD 

LÖNEÖKNING OCH 

PERSONALOMSÄTTNING 

NEJ JA 

TRANSPARENS: ”NORMAL” UTÖKAD 
SÄTTER AKTUARIELLA 

ANTAGANDEN 
MYNDIGHET 

(FINANSINSPEKTIONEN) 
FÖRETAGEN 

Tabell 3.1: De största och mest grundläggande skillnaderna mellan TrL och IAS 19 
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3.9 Redovisningsharmonisering 

 

Redovisningsharmonisering innebär ett strävande efter att få likartade redovisningsnormer för 

att underlätta både för de som arbetar med redovisningen och för de som ska granska den. En 

av anledningarna att det problem som tas upp i den här uppsatsen överhuvudtaget existerar är 

den harmonisering som pågår inom redovisningen mellan länder. Man brukar dela in den 

internationella redovisningspraxisen i två grupper, den anglosaxiska och den kontinentala 

skolan (Lindström, 2005a). USA och länder som Storbritannien och Kanada hör till den 

anglosaxiska skolan, medan Skandinavien och länder som Frankrike och Tyskland mer 

präglas av den kontinentala skolan. De olika skolorna kännetecknas av: 

 

Anglosaxisk skola   Kontinental skola 

Huvudintressenten är investerare  Huvudintressenten är långivare 

Verkliga värden   Försiktighet 

Resultaträkningsinriktad   Balansräkningsinriktad 

 

För att illustrera hur man redovisar enligt de här två skolorna gör vi ett exempel med samma 

grundinformation: 

Aktiebolaget A har anläggningstillgångar i form av en fastighet med bokfört värde på 

1.000.000 kr och ett marknadsvärde eller verkligt värde vid förra årsskiftet på 70.000.000 kr. 

Enligt den anglosaxiska skolan, vars huvudintressenter är investerarna, kommer AB A att 

redovisa sin byggnad till verkligt värde som idag är 100.000.000 kr. Det här innebär en 

ökning i värde på fastigheten med 30.000.000 kr, och den här värdeförändringen går in i 

resultaträkningen som ett positivt resultat. Enligt den kontinentala skolan skulle däremot AB 

A fortfarande redovisa sin byggnad till det bokförda värdet 1.000.000 kr eftersom den här 

skolan präglas av försiktighet då deras huvudintressent är långivarna. Långivare vill inte att 

företaget värderas till värden som är osäkra (till exempel omvärdering av en fastighet) då man 

som långivare vill försäkra sig om att det finns verkliga tillgångar i företaget som motsvarar 

de lån man givit företaget. 

 

Hela införandet av International Financial Reporting Standards/International Accounting 

Standards (IFRS/IAS) har kommit till för att åstadkomma ett harmoniserat Europa vad gäller 

redovisningsnormer (Nilsson, 2002, s.50). Ytterligare en tanke är att Europa rent 

redovisningsmässigt skulle kunna närma sig USA, som sedan länge varit normbildare och den 
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ledande redovisningsnationen. En av förklaringarna är att i USA har revisors- och 

redovisningsorganisationerna haft mycket större finansiella resurser än liknande 

organisationer i andra länder (Nilsson, 2002, s.79). När EU först började tala om att öka 

harmoniseringen mot USA och Financial Accounting Standards Board (FASB), som används 

där, ställde man frågan till FASB om att få använda dessa redan färdigprocessade 

redovisningsstandarder. Man fick tillåtelse att använda FASB:s standarder, men då man inte 

fick tillåtelse att vara med och diskutera ändringar avböjde man. EU vände sig istället till 

International Accounting Standards Board (IASB) som fick i uppgift att ta fram 

redovisningsstandarder för EU (Lindström, 2005a). 

 

Ett problem med harmonisering är att i EU:s fall är det många som ska få komma till tals när 

det gäller ändringar och punkter vissa länder inte är nöjda med. Det här har IASB löst genom 

att ha en huvudregel som är gemensam för alla länder, och sedan alternativa regler för att 

passa olika länder (Lindström, 2005a).  

 

Fördelarna med harmonisering är bland annat att det ger större möjligheter till jämförelse 

mellan företag, bättre konkurrensmöjligheter för stora företag, lägre kostnader för 

upprättandet av redovisning i globala koncerner, och till slut bättre effektivitet i 

räkenskapsanalyserna (Nilsson, 2002, s.80). 

 

3.10 Jämförbarhetsprincipen 

 

Jämförbarhetsprincipen kallas även principen om konsekvens. Den tar, som namnet antyder, 

upp jämförbarheten i ett företags redovisning. Den här principen består av två olika sorters 

jämförbarheter, nämligen jämförbarheten över tidsperioder och jämförbarheten mellan 

företag. Jämförbarhetsprincipen är väldigt viktig för företagens aktieägare. För att kunna 

jämföra företag inför en investering måste en aktieägare kunna jämföra företag med varandra, 

men också med företaget självt för att kunna upptäcka upp- och nedgångar i företagets 

resultat. Skulle det bli svårigheter med jämförbarheten på grund av införandet av till exempel 

en ny redovisningsnorm är det essentiellt att man tar upp detta utförligt i årsredovisningens 

notsystem (Artsberg, 2005, s.173). 

 

Det är viktigt att ett företag använder sig av samma redovisningsgrunder period efter period. 

Jämförelsemöjligheterna mellan åren blir annars dålig eftersom siffror uträknade enligt olika 
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principer inte kan jämföras med varandra. Ett exempel på de problem man kan stöta på är 

värdering av ett lager. Enligt redovisningsprincipen försiktighetsprincipen ska man redovisa 

värdet av lagret till lägsta värdets princip. Det här är den lägsta summan av antingen det 

historiska anskaffningsvärdet eller återanskaffningsvärdet. Om man då värderar lagret enligt 

anskaffningsvärdet ett år för att nästa år använda sig av återanskaffningsvärdet, blir 

jämförbarheten från år till år lidande eftersom man då egentligen inte använt sig av samma 

värderingsprincip. Det här påverkar också jämförbarheten mellan företag på samma sätt 

(Smith, 1997, s.86). Det är behovet av jämförbarhet mellan företag i olika länder som ofta 

framhålls som det viktigaste skälet till harmoniseringen inom världens redovisningsnormer 

(Nilsson, 2002, s.40). 

 

När man jämför företag med varandra är det viktigt att siffrorna baserar sig på samma 

grunder. Här stöter man direkt på problem när det gäller att jämföra företag som redovisar till 

Tryggandelagen respektive IAS 19. Dessa två olika redovisningsförfaranden baserar sig på 

olika uppgifter, däribland diskonteringsräntan. För Tryggandelagen bestäms den här räntan av 

Finansinspektionen, men inte för IAS 19. Det här gör att det blir svårt att jämföra företag som 

redovisar till respektive sätt. Men även inom IAS 19 uppstår problem med jämförbarheten. I 

nuläget finns det ingen specifik instans som bestämmer den här räntan till en viss nivå, utan 

företagen som tillämpar IAS får själva uppskatta en godtycklig egen diskonteringsränta. Det 

här gör att det kan vara svårt att jämföra två företag även om båda använder sig av IAS. 

Samma sak gäller företagens förväntade inflationsnivå, som också kan skilja sig åt. 

 

3.11 Matchningsprincipen 

 

Enligt matchningsprincipen ska man koppla ihop de intäkter man har med de kostnader man 

ådragit sig för att kunna generera intäkterna under en och samma period (Smith, 1997, s.80). 

Om man tänker i banorna av aktivering av en utgift så att den blir en tillgång, handlar det om 

ifall man kan härleda en utgift till att tillhöra ett specifikt projekt inom till exempel forskning 

och utveckling, som sedan resulterade i ett patent eller liknande och därmed framtida intäkter. 

Är så fallet behöver man inte ta upp utgiften som en kostnad i resultaträkningen, utan kan 

kalla det för utvecklingskostnad och ta upp det som en tillgång i balansräkningen. Aktivering 

använder man bara sig av när man förväntar sig kunna få inkomster för en utgift i framtiden 

(Nilsson, 2002, s.33). När det inte är fråga om en eventuell aktivering är det dock fortfarande 

viktigt att para ihop kostnader och intäkter som hör ihop i samma period. Centralt för 
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matchningsprincipen är orsak och verkan (Artsberg, 2005, s.164). Att para ihop kostnader och 

intäkter för samma period blir extra viktigt runt årsskiften och vid bokslut, då det är viktigt att 

ha klart för sig för vilken period utgiften eller intäkten gäller. Att redovisa en intäkt År 1 när 

den till exempel uppstår inom en entreprenad som sträcker sig över flera år, men där intäkten 

för hela entreprenaden redovisats enbart det första året vore missvisande. På det här sättet 

uppstår en stor intäkt för entreprenaden år 1, men sedan enbart kostnader under följande år. 

Det här är missvisande och kan till och med missbrukas för att visa ett bättre resultat för år 1.   

 

Ett problem som lätt uppstår med matchningsprincipen finns till exempel inom 

tillverkningsföretag, där det kan vara svårt att urskilja vilken inköpt resurs som resulterat i 

den enskilda varan. Ofta uppstår den här problematiken när det gäller lager, eftersom lagret på 

samma gång kan innehålla olika omgångar av inköpta råvaror. I ett sådant fall är det svårt att 

hålla koll på exakt vilket av alla exemplaren som blev den färdiga produkten som såldes.  

 

Däremot resultatförs kostnader som till exempel förbrukningsmaterial till 

ekonomiavdelningen direkt, eftersom det inte lönar sig att försöka härleda exakt vilken 

produkt som dragit nytta av en bunt med post-it-lappar eller en ask med bläckpennor. 

 

Redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner är i allra högsta grad påverkad av 

matchningsprincipen. Utifrån den här principen ska man redovisa de kostnader och intäkter 

som hör ihop vilket gör att man måste sätta av pengar till pensioner varje år. Det här beror på 

att den anställde har utfört sitt arbete under året och därmed intjänat lite till av sin slutliga 

pension. Utan matchningsprincipen hade kanske företagen kunnat vänta tills personen gått i 

pension innan man räknat ut den slutgiltiga skulden, eftersom man då skulle ha facit på hand. 

Dock är det tveksamt om det här skulle fungera i praktiken då det skulle innebära otroligt 

stora fluktuationer i resultaträkningen de år anställda går i pension. Det är även frågan om 

företaget skulle ha likviditeten för att kunna betala ut stora summor helt plötsligt. 
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4.0 Empiri 

 

I det här kapitlet sammanfattas de empiriska undersökningar som gjorts i samband med 

uppsatsskrivandet. Intervjuerna sammanställs och svaren från de olika informanterna jämförs 

med varandra för att ge en överblick över åsikterna och attityderna om Tryggandelagen, RR 

29 och IAS 19. Ett företagsexempel på redovisning av pensionsskulder, Exempel X, beskrivs 

för att visa skillnaderna mellan redovisning enligt Tryggandelagen och IAS 19. Här finns 

även en jämförelse av olika aktuariella antaganden mellan diverse olika koncerner på 

Stockholmsbörsen. 

 

4.1 Intervjuer 

 

Ett antal befattningshavare som arbetar med pensionsskulder på diverse olika sätt har 

intervjuats. För urvalet av den intervjuade populationen, se metodkapitlet. 

 

Följande personer har intervjuats: 
 
Mats Arvidsson – Aktuarie 

Skandikon 
Johan M Ericsson – Auktoriserad revisor med inriktning mot IFRS-verket 

ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers 
Sören Kruse – Aktuarie 

Ernst & Young 
Per Mikaelsson – Koncernredovisare med inriktning mot pensionsredovisning 

Skandia 
Björn Nilsson – Aktuarie och konsult 

Hewitt Löneanalyser 
Gustav Nygren – Konsult inom redovisningsfrågor med inriktning mot RR 29 och IAS 19 

KPMG 
Göran Wedholm – Controller med ansvar för koncernens redovisningsprinciper 

SAAB 
 
 

De frågor som har ställts rör främst åsikter och attityder till omställningen av 

redovisningsprincip från Tryggandelagen till IAS 19, via RR 29. Frågorna har till en viss grad 

skiljt sig en del mellan de olika informanterna eftersom frågorna har blivit anpassade för att 

vara relevanta för den person som intervjuas. I grund och botten är dock frågorna som ställts 

väldigt lika, med relativt få ändringar för att öka jämförbarheten mellan de olika intervjuerna. 

Intervjuerna har hållits för att bygga upp en bas om vad personer inom olika områden av 
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redovisningsvärlden anser om införandet av IAS 19. Det är därför relevant att behandla 

frågorna ämnesvis hellre än personvis. 

 

Det här intervjuavsnittet är uppbyggt på fem stycken frågor som togs upp under intervjuerna, 

som har valts ut på grund av dess särskilda relevans, för att minska den annars enorma 

mängden information som skulle innefattas i kapitlet. Frågorna behandlas en och en i taget, 

med informanternas svar på den aktuella frågan sammanfattade direkt efteråt. Följaktligen är 

inte intervjuerna sammanställda person efter person, utan placerade i ämnesordning. Inom 

frågorna kommer svaren att tas upp efter informanternas efternamn i alfabetisk ordning. 

 

De frågor som tas upp i det följande kapitlet är: 

1. Tycker du att IAS 19 fungerar tillfredsställande och reflekterar värdet av pensionerna 

på ett rättvisande sätt? 

2. Om du jämför IAS 19 med Tryggandelagen, vilken tycker du är mest rättvisande? 

3. Vad är din åsikt om tillvägagångssättet då koncernen redovisar enligt IAS och 

moderbolaget enligt Tryggandelagen? Är det rättvisande? 

4. Vad anser du om att företag enligt IAS kan bestämma till exempel diskonteringsräntan 

på egen hand? 

5. Vad är din åsikt om korridorregeln? Anser du att den ger ett rättvisande värde eller att 

resultatet blir missvisande? 
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4.1.2 Tycker du att IAS 19 fungerar tillfredsställande och reflekterar värdet av 
pensionerna på ett rättvisande sätt? 
 

Johan M Ericsson, ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers: 

Johan Ericsson tycker att det är skönt att vi fått en enhetlighet. Det var just posten 

pensionsskulder som inte var enhetlig förut; alla andra poster var i enlighet med koncernens 

redovisningsprinciper, förutom när det gällde pensionsskulder som följde lokala regler. Det 

här är en stor fördel med att man introducerat RR 29 och IAS 19.  

 

Sören Kruse, Ernst & Young 
Sören Kruse svarade också han ett kort ja, och ansåg att beskriva det är att gå in på onödiga 

detaljer. 

 

Per Mikaelsson, Skandia 
Per Mikaelsson svarade med ett klart ja, och tycker att IAS 19 fungerar tillfredsställande och 

att den reflekterar värdet av pensionerna väl. 

 

Björn Nilsson, Hewitt Löneanalyser 
Björn Nilsson svarar även han ja på frågan om IAS 19 fungerar tillfredsställande. IAS 19 har 

enligt Nilsson en väl vald metodik, är rättvisande, realistisk och innebär transparens i och med 

att den kräver att man berättar vissa saker. Det faktum att man även måste redovisa aktuariella 

vinster och förluster, gör att pensionsvärderingen blir mer verklig. Den här transparensen ger 

också en kunnig utomstående möjlighet att bedöma ett företag. 

 

Gustav Nygren, KPMG 
Gustav Nygren tror att det alltmer kommer att visa sig att IAS 19 är rättvisande vartefter 

standarden blir implementerad och redovisningsprofessionen blir mer kunnig inom området. 

 

En enligt Nygren mycket viktig parameter som påverkar värdet av pensionsskulden, och i 

vissa fall gör den mindre rättvisande, är diskonteringsräntan. När nu räntan gått ner, borde 

även diskonteringsräntan gå ner. Företagen har haft högre diskonteringsräntor än de borde, 

och när de då måste korrigera det här kommer pensionsskulderna att skjuta i höjden. 

 

Göran Wedholm, Saab 
Enligt Göran Wedholm ger IAS 19 en rättvisande bild, men värdet av pensionerna blir mycket 

volatilt. 
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4.1.3 Om du jämför IAS 19 med Tryggandelagen, vilken tycker du är mest rättvisande? 
 
Mats Arvidsson, Skandikon 
Arvidsson anser att Tryggandelagen är mer lättbegriplig, och att IAS 19 behöver kompletteras 

betydligt eftersom företagen i dagsläget kan göra i stort sett hur de vill. Kompletteringen 

behöver ske med mer specifika regler för hur företagen ska räkna och redovisa det de räknat 

för att bli mer rättvisande. 

 

Johan M Ericsson, ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers 
Om man ser från ett koncernperspektiv är det bra att man får en enhetlighet i 

redovisningsprinciperna och ger en mer rättvis bild, vilket man får när man nu hanterar 

pensionsplanerna på exakt samma sätt. Enligt Ericsson har det även varit nyttigt att man nu 

måste göra en inventering av vad man har för pensionsåtaganden inom företaget. Företagen 

blir på det här sättet medvetna om den exponering de faktiskt har, vilket har förts fram genom 

att man lyft fram alla de förmånsbestämda planerna och fått in dem i balansräkningen. 

 

IAS 19 är enligt Ericsson bra eftersom den har en tanke där man utgår från företagets egna 

förutsättningar och struktur vad gäller de aktuariella antagandena såsom 

personalomsättningshastighet och löneökningstakt. De aktuariella antagandena utgår från det 

egna företagets perspektiv, vilket Ericsson tycker är att föredra; medan ur Tryggandelagens 

perspektiv beror de aktuariella antagandena på Sverige som helhet. 

 

En skillnad gentemot Tryggandelagen är hanteringen av aktuariella vinster och förluster enligt 

IAS 19, som enligt Ericsson är lite svårmotiverbar ur ett teoretiskt perspektiv. Det som 

Ericsson sedan gick vidare till att ta upp i intervjun var korridorregeln, som behandlas 

utförligare i fråga fem. 

 

Ericsson sade också att det med IAS 19 även har införts utökade upplysningskrav på 

företagen att berätta hur de fastställer sin förväntade avkastning och varför de gör som de gör, 

vilket är positivt eftersom det nu krävs rätt många antaganden och bedömningar av företaget. 

Det ska finnas en ”antimissbruksregel” så att företagen inte gör överoptimistiska antaganden 

för att kunna få en minskad kostnad och ta en massa aktuariella förluster i eget kapital. 
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Sören Kruse, Ernst & Young 

Sören Kruse kan inte säga om han anser att den ena metoden är bättre eller sämre än den 

andra. Det är antagandena som skiljer mellan dem, och räntekänsligheten och den framtida 

löneökningen är viktigt för värderingen. Kruse ansåg även att Tryggandelagen och IAS 19 

visserligen är olika, men att de ändå ger samma resultat i slutändan. 

 

Per Mikaelsson, Skandia 

På frågan om vilken som är mest rättvisande, IAS 19 eller Tryggandelagen, svarade 

Mikaelsson helt kort att han ansåg att IAS 19 var mest rättvisande. Han motiverade sedan sitt 

svar genom en beskrivning av några skillnader emellan de bägge redovisningsstandarderna.  

 

Den främsta skillnaden som han nämnde var storleken av de kontinuerliga 

avsättningsbeloppen. Enligt Tryggandelagens metod avsätts en lägre summa under de första 

arbetsåren, som sedan stegrar avsevärt under de sista åren, men enligt IAS 19 sätter man av 

högre pensionskostnader i början för att slippa stegringen på slutet. Den slutgiltiga summan 

förblir dock densamma oavsett metod. 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare en fördel Mikaelsson ser med IAS 19 är att det med den principen blir tydligt 

vilken sorts pensionsplaner ett företag har. Tidigare framgick det nämligen inte om företaget 

hade avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner, vilket delvis var en nackdel 

eftersom de förmånsbestämda pensionsplanerna i längden kan bli dyrare. Då en sådan kostnad 

kan vara bra att ha insyn till, föredrar Mikaelsson den ökade transparensen i IAS 19 jämfört 

med Tryggandelagen. 

 

En följdfråga av det här blev: 

Vad blev effekterna för Skandia vid övergången till IAS? 

Skandias övergång till RR 29 genererade 224 miljoner efter skatt i positivt resultat. Det här 

berodde på den konservativa premiesättningen som Skandia tidigare tillämpat. Med en 

28 

IAS 19 
TrL 

25 65 

Figur 4.1: Avsättningar till 
pensioner enligt IAS 19 och TrL 
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Hög 
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MEN! 
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löneökning 
höjer skuld 

Skillnaden mellan 
TrL och IAS 19 
blir mindre än 
väntat 

konservativ premiesättning menas att den var relativt hög tidigare, vilket vid omvärderingen 

av skulden resulterade i ett överskott. 

 

Björn Nilsson, Hewitt Löneanalyser 
IAS 19 är mest rättvisande enligt Björn Nilsson. Nilsson motiverade sin åsikt med: Enligt 

Tryggandelagen beräknas värdet på pensionerna av det som är intjänat till idag, medan IAS 

19 försöker spegla framtida löneaspekter i pensionsuträkningarna genom att använda 

Projected Unit Credit Method. 

 

Nilsson sade också att många anser att IAS 19 förefaller missvisande eftersom skulden blir 

olika från år till år på grund av varierande diskonteringsränta, men att det inte är så viktigt att 

visa upp skillnaden mellan åren eftersom pensionsutbetalningarna ligger så långt fram i tiden. 

 

Gustav Nygren, KPMG 

IAS 19 är egentligen mer rättvisande än Tryggandelagen. Det man räknar ut när man beräknar 

pensionsskulder är ju nuvärdet av framtida utbetalningar, och det finns några olika faktorer 

som gör IAS 19 till en mer rättvisande metod än Tryggandelagen. Då pensionsskulder 

beräknas enligt Tryggandelagen tas inte löneökningen med i beräkningen, till skillnad från 

IAS 19. Med det här sättet blir pensionsskulden i själva verket undervärderad. En sak som 

talar emot IAS 19 är företagens användande av en hög diskonteringsränta vilket sänker 

pensionsskulden, till skillnad mot Tryggandelagen där man har en ständigt låg ränta. Det var 

troligtvis det här höjandet av diskonteringsräntan som gjorde att pensionsskulderna inte 

rusade iväg vid införandet av IAS 19 så som många fruktade. Dock uppväger IAS 19:s 

tilläggande av den förväntade löneökningen den här nackdelen, genom att pensionsskulden på 

så sätt höjs. I dagsläget är visserligen diskonteringsräntorna högre än de borde men det här är 

någonting som kommer att rättas till vartefter tiden går och redovisningsprofessionen blir mer 

van. 

 

Figur 4.2: Jämförelse mellan pensionsskuld enligt Tryggandelagen och IAS 19 
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Förklaring till figur 4.2: 

De lodräta pilarna symboliserar pensionsskuld. Pensionsskulden enligt Tryggandelagen har 

enbart en pil eftersom det är utgångspunkten, men IAS har flera pilar eftersom man ser hur 

skulden byggs på. 

 

Göran Wedholm, Saab 
Göran Wedholm anser att IAS 19 är mest rättvisande, och nöjde sig med det som svar. 

 

Följdfrågan blev då: 

Blev effekterna positiva eller negativa för ert företag vid övergången till IAS? 

På den frågan svarade Wedholm att följderna blev positiva. 

 

4.1.4 Vad är din åsikt om tillvägagångssättet då koncernen redovisar enligt IAS och 
moderbolaget enligt Tryggandelagen? Är det rättvisande? 

 

Mats Arvidsson, Skandikon 
Arvidsson anser att ett sådant skilt tillvägagångssätt inte enbart är svårt, utan även kan bli 

missvisande. Enligt IAS-bestämmelserna krävs att företaget har full kontroll på 

pensionsutfästelserna till både sina nuvarande och tidigare anställda. Företaget kan möjligtvis 

ha den nödvändiga kontrollen om de har haft pensionsutfästelserna i egen regi, men omöjligt 

ifall de har dem i Alecta. Den här bristen på kontroll i Alecta har resulterat i att 

förmånsbestämda pensioner som hanteras av Alecta inte kan behandlas som de 

förmånsbestämda pensionsplaner de verkligen är, utan alltid redovisas som avgiftsbestämda 

pensionsplaner. 

 

Johan M Ericsson, ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers 

Ericsson har ingen direkt åsikt om skillnaden i redovisningssätt mellan juridisk person och 

koncern eftersom han aldrig har funderat särskilt mycket på skillnaden då lagen är som den är, 

och han inte kan rubba den. Lagkravet som menas är att moderbolaget måste redovisa enligt 

Tryggandelagen för att få göra skattemässiga avdrag på pensionsskulderna.  

 

IAS 19 har applicerats i koncernen, vilket Johan Ericsson anser är positivt eftersom det 

tidigare inte fanns någon enhetlig redovisningsprincip vad gäller koncernen. Det man gjorde 

innan IAS 19 var att plocka ihop dotterbolagens redovisningar (som var gjorda enligt olika 
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metoder) och sammanställa dem i koncernredovisningen. Ur ett koncernperspektiv har vi med 

IAS 19 fått en enhetlig redovisningsprincip.  

 

Björn Nilsson, Hewitt Löneanalyser 

Björn Nilsson anser att internationella standarder är bra i och med transparensen som följer 

med dem. Dock vill han helst se samma modell praktiseras för juridisk person som för 

koncern.  

 

Många anser att det blir mer komplicerat med de internationella standarderna eftersom man 

måste hyra in en aktuarie för att göra de nödvändiga aktuariella antagandena vilket bland 

annat kostar pengar. Enligt Nilsson är det här ett felaktigt antagande eftersom många ändå 

inte vet hur man räknar ut pensionsutfästelser enligt Tryggandelagen och därmed ändå varken 

förstår mer eller mindre nu än de gjorde tidigare. Nilsson tillägger även att internationella 

standarder ger folk respekt för att man kan redovisa på många olika sätt, inte enbart på det 

sättet som man är van vid sedan tidigare. 

 

Björn Nilsson anser att det vore bra i grunden om det var samma redovisningsstandard både i 

koncern och i moderbolag eftersom tillvaron inte blir enklare med skilda metoder. I dagsläget 

kan man i värsta fall behöva göra tre olika varianter av redovisningen: en skattemässig, en 

civilrättslig och en för koncernen. Å andra sidan tillade han med ett leende att det är positivt 

eftersom det skapar fler arbetstillfällen för konsulter. 

 

Gustav Nygren, KPMG 

Gustav Nygren anser att fokus ligger på koncernens redovisning eftersom det främst är 

koncernredovisningen som jämförs mellan olika företag eller inom ett och samma företag 

mellan olika perioder. Därför är det främst koncernredovisningen man tänker på då man talar 

om rättvisande. Moderbolagen hamnar ofta lite i skymundan, och dess redovisning framhävs 

inte så mycket. 

 

Gustav Nygren anser att det hade varit enklare om det varit samma redovisningsstandard för 

både koncern och juridisk person. Redovisningen i dagsläget blir mer komplicerad och det är 

lätt att missa något eller ta upp något dubbelt när man måste föra siffror mellan standarder. 

Det dubbla arbetet som uppstår i och med den här omräkningen är relativt svårmotiverad 

eftersom omräkningen enbart sker vid inrapporteringen till koncernredovisningen. Dock är 
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han medveten om att vägen till en gemensam redovisningsstandard för koncern och juridisk 

person kommer att innebära nya skulder, kostnader och skatter. Men om skattelagstiftningen 

kan ändras så att den bygger på IAS så är en gemensam redovisningsstandard möjlig. Det här 

kan man dock inte genomföra förrän man har full kontroll och förståelse över IAS, så i 

dagsläget styr skattelagstiftningen redovisningen i juridisk person. 

 

Göran Wedholm, Saab 

Wedholm svarade på följande fråga: 

Har det faktum att ni använder er av Tryggandelagen för moderbolaget och IAS 19 för 

koncernen inneburit några problem för er? Har redovisningen blivit mer komplicerad eller 

märks ingen skillnad från tidigare? 

Enligt Göran Wedholm på Saab har det inte märkts någon skillnad av att moderbolaget 

fortfarande redovisar enligt Tryggandelagen och koncernen har skiftat till IAS 19. 

 

4.1.5 Vad anser du om att företag enligt IAS kan bestämma till exempel 
diskonteringsräntan på egen hand? 
 

Mats Arvidsson, Skandikon 

På den här frågan var Mats Arvidsson mycket bestämd: ”Fullständigt vansinnigt” var vad han 

svarade. Arvidsson hävdar att företagen självklart bör ha rätt att bestämma räntan själv, men 

att de i sådana fall även måste kunna motivera sina val och bevisa att de följer 

marknadsräntan på rätt sätt. Arvidsson påpekar även att det här inte behöver betyda att en 

myndighet ska bestämma räntan, utan att om myndigheterna skapar en frihet så bör denna 

frihet kontrolleras på något sätt så att den inte missbrukas. 

 

Johan M Ericsson, ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers 

Enligt IAS 19 får företagen ändå inte välja vilken ränta de vill eftersom man får fram ett 

spann som räntan ska ligga inom. Företagen får inte gå in och säga vad de vill, utan de är 

fortfarande tvungna att hålla sig mellan de ramar som ställs upp i rekommendationen. 

Tankesättet i IAS 19 är att man utgår från de faktiska förhållandena i företaget, vilket är 

ganska så angenämt. Istället för att man går på något större genomsnitt, så utgår man hela 

tiden från det specifika företaget och vilka förutsättningar det har. Ifall det appliceras på rätt 

sätt så är det att föredra, enligt Ericsson. 
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Sören Kruse, Ernst & Young 

Det är enligt Sören Kruse bra att företagen får bestämma sina egna diskonteringsräntor. 

Företagsledningen kommer med förslag om beräkningsantaganden, och sedan kan 

revisionsbolaget säga ja eller nej till förslaget, så enligt Kruse uppehålls normerna. 

Revisionsbolagen rättar företagen om de är ute och cyklar med sina antaganden. 

 

I IAS 19 står att man ska lämna information om antagandena, och Kruse anser att det finns en 

skillnad mellan företagen, men att många har väldigt mycket information om motiveringen av 

sina val. Kruse föreslår dock att man möjligtvis skulle kunna visa exempel på hur stor skillnad 

som skulle uppstå vid en ändring av diskonteringsräntan; 10, 20 eller 30 miljoner av 100 

miljoner som pensionsskuld i balansräkningen. Det framgår inte av IAS 19, men är intressant 

vid företagsförvärv, för att man kanske ska köpa företaget till ett lägre pris för att den har en 

stor risk på pensionsskulden. 

 

Björn Nilsson, Hewitt Löneanalyser 

Enligt Björn Nilsson bestämmer företagen själva sina diskonteringsräntor i dagsläget, trots att 

de egentligen inte borde det. Det är inte meningen att företagen själva ska bestämma räntan, 

utan enbart få underlag för hur den ska se ut genom att läsa av en räntekurva. 

Finansinspektionen tänkte eventuellt publicera en räntekurva för att underlätta för företagen, 

och Björn Nilsson hävdar att det troligtvis är någon annan som gör det ifall 

Finansinspektionen inte gör det. Många företag har liknande räntor, men egentligen borde de 

inte ha det eftersom de har olika löptider, vilket här tyder på att de kanske tittar på varandra 

istället för att läsa av kurvan och se vad de borde ha. 

 

I USA baseras räntan på auktionspriset på inlösning av åtaganden, medan den i Sverige 

baseras på obligationsräntan. Pensionsregistreringsinstitutet fastställer enligt Björn Nilsson 

diskonteringsräntan på eget bevåg, och avviker från Tryggandelagens grunder. Ett förslag 

vore enligt Björn Nilsson att basera räntan på företagets förväntade avkastning, men det här 

vore inte förenligt med den övriga världen. 

 

Enligt Tryggandelagen är parametrarna givna, och enligt Nilsson blir det inte realistiskt med 

till exempel en diskonteringsränta som rör på sig väldigt lite över åren. Nilsson ser helst att 

även beräkningen enligt Tryggandelagen ska ske på samma sätt som i IAS 19, då det här 
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skulle ge en harmonisering mellan de olika värderingsmodellerna. Den här ändringen skulle 

dock ge företagen som idag redovisar enligt Tryggandelagen ännu mer frihet i antagandena 

som används i redovisningen av pensioner. En fråga som Björn Nilsson tog upp var att den 

här friheten är svår att bedöma; vad är fusk och vad är pragmatisk hantering? Enligt honom 

blir det hela slutligen en etisk fråga, om vad som är tillåtet eller inte. 

 

Gustav Nygren, KPMG 

Gustav Nygren anser att gränserna egentligen är rätt klart satta på hur man ska sätta en 

diskonteringsränta enligt IAS 19, men han medger att dagens diskonteringsräntor ligger för 

högt. Enligt Nygren är det här är dock någonting som kommer justeras med tiden, då en för 

högt satt diskonteringsränta kan tyda på kunskapsmisstag, och kunskapsnivån höjs vartefter 

tiden går.    

 

Göran Wedholm, Saab 

Wedholm svarade på följande fråga: 

Vad tycker du om att företaget nu sedan införandet av IAS får bestämma betydligt fler av 

de aktuariella antagandena än tidigare, då finansinspektionen gjorde det (när 

Tryggandelagen tillämpades i koncernen)? Har det inneburit en skillnad för er? 

Göran Wedholm på Saab anser att deras utökade möjligheter till att göra egna antaganden inte 

har inneburit någon skillnad för dem. Wedholm säger att Saab anlitar en neutral aktuarie för 

att bestämma de antaganden som görs vid beräkningen. Dessa antaganden stäms sedan av 

med Saabs revisorer. 

  

4.1.6 Vad är din åsikt om korridorregeln? Anser du att den ger ett rättvisande värde 
eller att resultatet blir missvisande? 
 

Johan M Ericsson, ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers 

Korridorregeln ger inte det rätta värdet per balansdagen på tillgångarna eller skulden som den 

redovisar, utan där ligger de aktuariella vinsterna och förlusterna. Johan Ericsson tycker att 

det är att föredra att inte tillämpa korridorregeln, utan det mest rättvisande sättet är enligt 

Ericsson, att skulden borde redovisas till sitt verkliga värde.  

 

Du har tre alternativ i IAS 19: korridorregeln; en snabbare metod som ett par företag valt, 

nämligen att redovisa direkt i resultaträkningen; och det alternativet där du måste redovisa det 
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hela mot eget kapital utan att det påverkar resultaträkningen. Ericsson tycker att det är 

angenämt om man redovisar skulden eller tillgången till dess verkliga värde på balansdagen, 

och tycker att det sättet är att föredra. Båda de två andra sätten är att föredra över 

korridorregeln eftersom de är mer rättvisande. Men Johan Ericsson säger att han ändå förstår 

varför man valt att följa korridorregeln. Ericsson tycker dock inte att det blir konstigt med 

fluktuerande pensionsskulder eftersom det de facto är så det ser ut vid det tillfället utifrån de 

förutsättningar som man angett. Det är enligt Ericsson det bästa estimatet man kan göra, och 

att man ska tänka att det här enbart är en uppskattning. Det är enbart avancerade matematiska 

formler som får fram pensionsskulden, och man kan aldrig säga att den är exakt rätt eller att 

det är en absolut sanning, men det är så nära man kan komma. Man har en massa liknande 

problem nu med exempelvis finansiella instrument som värderas upp och ner i 

resultaträkningen. Man ska sträva efter att redovisa skulder eller tillgångar till de värden som 

vi efter bästa bedömning kan fastställa per balansdagen. 

 

Sören Kruse, Ernst & Young 

Korridorregeln är till för att skydda företagen mot svängningar, men enligt Kruse är 

svängningar i pensionsskulden ingenting man tänker på, speciellt inte i investeringsfall. En 

analytiker kan om han/hon så vill skilja ut den verkliga skulden i balansräkningen eller 

noterna, även om man oftast inte har någon direkt anledning att göra det. 

 

Per Mikaelsson, Skandia 

På frågan om vad han anser om korridorregeln, svarade Mikaelsson att Skandia visserligen 

tillämpade korridorregeln i den senaste utgivna årsredovisningen (2004), men att det var den 

sista gången. När Skandia nu tillämpar IFRS finns möjligheten att redovisa aktuariella vinster 

och förluster direkt mot eget kapital, och den möjligheten har de valt att följa eftersom de 

även har marknadsvärdering när det gäller alla övriga tillgångar. Poängen med korridorregeln 

är att få en jämnare utveckling av pensionerna, samt att undvika den osäkerhet som råder då 

marknaden skiftar i och med räntesvängningar. Dock anser Mikaelsson att den fluktuation 

som uppstår med marknadens rörlighet tas med i beräkningen då värderare betraktar företaget 

utifrån, och att det då inte spelar någon större roll ifall korridorregeln tillämpas eller ej. 

 

Gustav Nygren, KPMG 

Denna regel, som är en ”genväg” inom redovisningen av aktuariella vinster och förluster för 

att underlätta, kan enligt Gustav Nygren orsaka huvudbry. Enligt korridorregeln behöver du 
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inte redovisa en aktuariell vinst direkt, vilket skulle vara orimligt eftersom dessa vinster och 

förluster uppstår av att marknaden eller de aktuariella antaganden ändrar sig, vilket sker på 

dagsbasis. Så det är enligt Nygren bra att korridorregeln finns, men han ställer sig samtidigt 

tveksam till om redovisningen verkligen blir rätt när man inte behöver redovisa ”korridoren”. 

Korridorregeln kan innebära att företaget tar upp en skuld på 1000 när man egentligen har en 

skuld på 1100, för att man delat upp de resterande 100 över ett antal år. Idealet vore enligt 

Nygren att använda en annan sorts resultaträkning som det talades om för några år sedan, där 

dylika förändringar skulle hamna i en egen kolumn. På så sätt skulle resultaträkningen aldrig 

bli färgad av sådana vinster eller förluster eftersom de skulle hamna i en egen kolumn, väl 

avskilda från den löpande verksamheten. I balansräkningen skulle man ta upp den faktiska 

pensionsskulden, medan förändringen skulle redovisas i en speciell kolumn i 

resultaträkningen. 

 

Nygren tillägger att den metod som troligtvis blir populär bland företagen, är nya alternativet 

till korridorregeln som kom i år, och innebär att man tar upp alla förändringar på en gång 

direkt mot eget kapital. 
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4.2 Exempel 

 

Följande stycke gör ansats till att beskriva skillnaderna i pensionsskuld och årlig avsättning 

genom ett anonymt företagsexempel och ytterligare exempel på företag med de största 

skillnaderna som uppstod vid införandet av IAS 19. Företagsexemplet, Exempel X, är baserat 

på uppgifter från ett autentiskt men anonymt företag, Företag X. Vi har inte delgivits de 

specifika uppgifterna om de anställda och deras avtal, utan enbart delsummor för att bevara 

företagets anonymitet. 

 Nuvarande 
anställda 

Tidigare anställda Nuvarande och 
tidigare anställda 

Utgående förpliktelse 249 493 581 411 312 257 660 805 839 
Utgående värde av 
förvaltningstillgångar 

202 100 653 499 258 548 701 359 201 

Oredovisad 
vinst/förlust 

-3 165 268 -23 920 225 -27 085 493 

Skuld 44 227 659 -111 866 515 -67 638 856 
Tabell 4.1: Huvudsakliga poster i redovisning av pensionsskulder enligt IAS 19 (Bilaga 2) 
 
När det gäller redovisning av pensionsskulder beräknas först skulden för de tidigare anställda 

och de nuvarande anställda separat, för att sedan slås ihop. De utgående förpliktelserna och 

det utgående värdet av förvaltningstillgångarna beräknas även de separat för tidigare och 

nuvarande anställda, innan de adderas. Skulden beräknas på nuvarande och tidigare anställda 

tillsammans, och utgörs av förpliktelsens nuvärde minus förvaltningstillgångarna plus/minus 

ytterligare en post med oredovisade vinster eller förluster (se kapitel 3.6.2 Redovisning av 

förmånsbestämda planer).  

 

Nu när siffrorna förklarats något mer, görs en jämförelse mellan uträkningarna enligt 

Tryggandelagen och IAS 19. I den följande tabellen visas därför skillnaderna i utgående 

pensionsförpliktelser, utgående värde på förvaltningstillgångar och slutligen årets avsättning, 

vilket innebär summan som företaget avsätter till pensioner. Den här avsättningen är enbart 

för nuvarande anställda eftersom man redan betalat för de tidigare anställda. 

 Tryggandelagen IAS 19 
Utgående 
pensionsförpliktelse 

682 998 656 SEK 660 805 839 SEK 

Utgående värde på 
förvaltningstillgångar 

682 998 656 SEK 701 359 201 SEK 

Årets avsättning 34 229 007 SEK   32 546 583 SEK 
Tabell 4.2: Exempel X: Skillnader i pensionsskuld och årlig avsättning mellan 
Tryggandelagen och IAS 19 i Företag X (Arvidsson, 2006) 
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Av tabellen ovan kan vi se att pensionsförpliktelsen och förvaltningstillgångarna enligt 

Tryggandelagen är lika stora medan uträkningen enligt IAS 19 visar på en negativ skuld. Med 

andra ord redovisas Företag X:s pensionsskuld som en nettotillgång. 

 

Summan för årets avsättning är 1 682 424 kr högre enligt Tryggandelagen än enligt IAS 19. 

Enligt IAS 19 delas skulden för varje enskild anställd upp på alla kvarvarande anställningsår 

med lika stora delar. Enligt Tryggandelagen betalar man en relativt låg avgift för den anställde 

i början, en summa som eskalerar drastiskt när personen närmar sig pensionsålder. Det gör att 

unga anställda är relativt dyra att ha inom företaget med IAS 19 beräkning, medan 

pensionärer blir relativt billiga. Som man kan se i tabell 4.1 och bilaga 2, verkar företaget ha 

en relativt stor andel pensionärer, och det är dessa som till och med gör pensionsskulden 

negativ i slutänden. 

 

I exemplet ovan får man en enbart positiv monetär effekt av införandet av IAS 19. Dock är 

det inte alltid så, och därför har vi valt att visa exempel på olika företag från 

Stockholmsbörsen, varav vissa fått stora positiva effekter på eget kapital och vissa fått stora 

negativa effekter på eget kapital av införandet. Skälet till det här exemplet är att belysa hur 

stor skillnaden kunde bli. 

 

Följande tabell visar de tio företag på Stockholmsbörsen som fick de största negativa 

effekterna vid övergången till IAS 19: 

Företag IAS 19 justering i MSEK Procent av eget kapital 
Volvo - 1800,0 -   2,6 % 
Nordea - 1687,3 -   1,5 % 
Electrolux - 1599,0 -   6,8 % 
Föreningssparbanken - 1563,0 -   3,6 % 
SKF - 1447,0 -   8,7 % 
Ericsson - 1275,0 -   1,6 % 
Skanska - 1110,0 -   6,9 % 
Sandvik - 1053,0 -   4,8 % 
Assa Abloy -   774,0 -   7,4 % 
Nobia -   541,0 - 22,0 % 
Tabell 4.3: De 10 företagen på Stockholmsbörsen med störst negativ effekt av införandet av 
IAS 19 (Malmqvist, 2005 s.37) 
  

Följande tabell visar de tio företagen på Stockholmsbörsen som erhöll de största positiva 

effekterna vid övergången till IAS 19: 
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Företag IAS 19 justering i MSEK Procent av eget kapital 
Svenska handelsbanken 1 966,0 3,2 % 
SEB 1 383,0 2,7 % 
Stora Enso 1 207,8 1,7 % 
Skandia   227,0 0,7 % 
Saab     83,0 1,0 % 
Scania     26,0 0,1 % 
SSAB     24,0 0,2 % 
Axfood     14,0 0,6 % 
Höganäs     12,0 0,5 % 
Eniro     12,0 0,7 % 
Tabell 4.4: De 10 företagen på Stockholmsbörsen med störst positiv effekt av införandet av 
IAS 19 (Malmqvist, 2005 s.36) 
 

Som man kan se i tabellerna ovan, blev resultatet av införandet av IAS 19 mycket varierande 

från företag till företag. Sedan får man inte heller stirra sig blind på summorna utan bör även 

ta den tredje kolumnen, där förändringen är av det totala egna kapitalet presenteras, i 

beräkning. På så sätt kan man se att Nobias resultat påverkat företaget mycket mer än till 

exempel Nordeas, fastän Nordeas effekt var mer än en miljard kronor större än Nobias. Vi kan 

även se att det endast är ett fåtal företag som får de riktigt höga positiva effekterna medan de 

övriga har relativt låga positiva effekter. När det gäller de negativa effekterna kan man se att 

även det tionde företaget i listan har en stor negativ effekt. 

 

4.3 Jämförande av aktuariella antaganden 

 

En jämförande studie av ett antal företags aktuariella antaganden har gjorts för att belysa 

skillnader i såväl storleken på antaganden och vilka som tas upp i årsredovisningarna. De 

utvalda företagen kommer alla från Stockholmsbörsen och har blivit utvalda för att respektive 

företag haft aktuariella antaganden i sin årsredovisning och att redovisningen av den här har 

varit tillräckligt utförlig. Företagen har blivit indelade efter på vilket sätt redovisningen av 

aktuariella antaganden i deras årsredovisningar gått till. De som redovisat specifika 

antaganden för Sverige respektive de som redovisat gemensamt för hela koncernen har delats 

upp i två grupper.  

 

Den första gruppen är de företag som har en specifik redovisning för Sverige när det gäller 

deras aktuariella antaganden. I figur 4.3 görs en jämförelse av de olika företagens 

diskonteringsränta och förväntade löneökning.  
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Koncerner som redovisar specifika aktuariella 
antaganden för sin verksamhet i Sverige 
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Företag

Diskonteringsränta Förväntad löneökning

Figur 4.3: Koncerner som redovisar specifika aktuariella antaganden för sin verksamhet i 
Sverige 
 

Här kan vi se att diskonteringsräntorna ligger inom spannet 5,00 % till 5,50 %. Den 

förväntade löneökningen ligger också inom ett liknande spann av 3,00 % till 3,60 %. Börjar vi 

jämföra förhållandet mellan dessa, eftersom man säger att om man minskar pensionsskulden 

genom att diskontera med den sagda diskonteringsräntan så ökar man på samma sätt 

pensionsskulden med den förväntade löneökningen. Tittar man enbart på de här två 

parametrarna så ser man att JM får en ”verklig” ränta på 5,00 % - 3,50 % = 1,50 %. Detta 

faktum gör att man inte bara kan undersöka en parameter utan att den totala pensionsskulden 

är beroende av alla parametrar tillsammans. Dock är det svårt för en utomstående att jämföra 

företagens årsredovisningar då olika företag uppger olika antaganden. Ser man bara till 

diskonteringsräntan så verkar 5 % högt när man jämför med finansinspektionens 

diskonteringsränta enligt Tryggandelagen på högst 3,25 % för avtal som tecknades före den 1 

januari 2004 (FFFS 2005:23, s.2 § 5). För nytecknade avtal ligger diskonteringsräntan på 2,75 

% från och med den 1 mars 2005 (FFFS 2005:23, s.2 § 5). Pensionsskulden är en stor post hos 

många företag men för en utomstående är det nästintill omöjligt att jämföra olika företag med 

hänseende på pensionsskulden. Olika företag har olika personalstruktur och då företagen 

redovisar de aktuariella antaganden de tycker är väsentliga, så är det inte alltid man får samma 
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antaganden när man jämför två företag med varandra. Jämför man Skanska och VBG eller 

Haldex i figur 1 med hänseende på diskonteringsräntan och den förväntade löneökningen, så 

ser man att Skanska i slutänden får en ”verklig” ränta som är 0,5 procentenheter högre än 

både VBG och Haldex. 0,5 procentenheter kan tyckas försumbart men handlar det om 

pensionsskulder i mångmiljonklassen så spelar 0,5 procentenheter en stor roll när man ska 

diskontera skulden. 

 

Men man kan inte dra slutsatsen att Skanska har en högre ränta och därmed en lägre skuld än 

VBG och Haldex då fler parametrar är inblandade. Här stöter man dock på problem eftersom 

inte likvärdiga parametrar uppgivits för de tre företagen. Som synes i tabell 4.5, har Skanska 

och Haldex har uppgivit förväntad avkastning på förvaltningstillgångar (FAFT), men VBG 

saknar en sådan post. Kanske beror detta på att VBG använder sig av Alecta och därmed inte 

kan tillgodoräkna sig några förvaltningstillgångar och därmed ingen avkastning.  

 

Företag DR FL FAFT PO FÅT FÖP I 
JM 5,00 % 3,50 % 5,00 %    2,00 % 

Skanska 5,00 % 3,00 % 6,50 %    2,00 % 

Volvo 5,00 % 3,20 % 6,00 %     

Stora Enso 5,50 % 3,00 %   13,0 år 2,00 %  

SCA 5,10 % 3,60 % 6,20 %     

Gambro 5,00 % 3,10 % 4,70 % 4,50 % 22,5 år 2,00 %  

VBG 5,00 % 3,50 %     2,00 % 

Scania 5,50 % 3,00 % --- 5,00 % 21,5 år 2,00 %  

Haldex 5,00 % 3,50 % 6,00 %    2,00 % 

Tabell 4.5: De aktuariella antaganden som anges i årsredovisningen för företag med 
specifika aktuariella antaganden för sin verksamhet i Sverige 
DR= Diskonteringsränta, FL = Förväntad löneökning, FAFT = Förväntad avkastning på 
förvaltningstillgångar, PO = Personalomsättning, FÅT = Förväntad återstående 
tjänstgöringstid i år, FÖP = Förväntad ökad pension, I = Inflationstakt 
 

Överhuvudtaget kan man se i tabell 4.5 hur mycket de antaganden som företagen tagit upp i 

sina årsredovisningar skiljer sig åt. Hur kan man till exempel jämföra Scania med Skanska när 

det ena företaget uppgivit vissa uppgifter medan det andra företaget uppgett andra uppgifter? 

 

Kolumnen förväntad avkastning på förvaltningstillgångar (FAFT) kan även diskuteras 

eftersom den utgår ifrån företagets kvalificerade uppskattning om hur stor avkastning man 

förväntas få på de investerade tillgångarna. Där kan man fråga sig, vem gör dessa 

bedömningar och är det inte väldigt osäkert att uppskatta något som inte ännu inträffat? Det 

här antagandet är en bedömning med underlag från tidigare perioder, så vi får utgå ifrån att 
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beräkningarna gjorts på ett rättvisande sätt. Dock ser vi att bara bland dessa nio företag skiljer 

sig den förväntade avkastningen med 1,8 procentenheter. Även det gör att slutsummorna kan 

bli helt olika även om de låg på samma nivå från början. 

 

De här företagen som förekommer i figur 4.3 och tabell 4.5 har ju alla gemensamt att 

uppgifterna är speciellt uträknade för den svenska verksamheten. Det är det däremot inte alla 

företag som har, utan många har så kallade vägda genomsnittliga antaganden som är ett 

resultat av att man tagit hänsyn till alla olika aktuariella antaganden runt om i koncernen och 

därmed också kanske hela världen, då många koncerner har verksamhet på flera olika 

kontinenter. I figur 4.4 nedan visas diskonteringsräntan för ett antal företag med sådana vägda 

genomsnittliga antaganden.    
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Figur 4.4: Koncerner som redovisar gemensamma aktuariella antaganden för hela 
koncernen 
 

Här ser vi att antagandena varierar mellan 4,00 % hos Elekta till 6,20 % hos SAS. De 

variationer som finns är ofta beroende på de olika länder koncernerna verkar i. Dock håller sig 

många företag i regionen mellan 5,00 % till 5,60 %. Det kan tyckas lite underligt att många 

företag ligger i detta spann och diskussionen har tagit upp frågan huruvida företag förutom att 

läsa av kurvor även tittat lite på andra företag för att kanske hålla sig ungefär på samma nivå 



 53 

som dem. Dock kan inga slutsatser dras, då det i IAS 19 finns en punkt som ger riktlinjer om 

vilken räntesats man ska utgå ifrån. Bland de här företagen finns också andra faktorer i och 

med att det är gemensamma antaganden för hela koncernen. Har ett företag ett stort antal 

förmånsbestämda pensionsplaner i Norge som i sig har en diskonteringsränta som ligger 

högre än Sveriges så är det inte fel att det företaget också har en högre genomsnittlig 

diskonteringsränta då den norska delen av pensionsplanerna väger tungt.  

 

I och med att de koncerngemensamma antagandena innefattar alla länder i koncernen där 

förmånsbestämda pensionsplaner finns så kan detta också medföra att jämförbarheten mellan 

länders antaganden blir väldigt förvirrande. Det är mycket svårt att jämföra företag när olika 

antaganden är redovisade. Idag redovisas de antaganden som företaget självt tycker är 

väsentligt för dem som läser årsredovisningen. All information står ju i årsredovisningen i och 

med att den totala skulden är uppgiven, men det är svårt att härleda med vilka tal uträkningen 

är gjord. För att illustrera de olika antagandena visas i tabell 4.6 företagen från figur 4.4  

och vilka antaganden de angivit i sin årsredovisning.  

 

 
Tabell 4.6: Aktuariella antaganden för företag med vägda genomsnittliga antaganden som är 
gemensamma för hela koncernen 
DR= Diskonteringsränta, FL = Förväntad löneökning, FAFT = Förväntad avkastning på 
förvaltningstillgångar, PO = Personalomsättning, FÅT = Förväntad återstående 
tjänstgöringstid i år, FÖP = Förväntad ökad pension, I = Inflationstakt, FS = Förändring av 
sjukvårdskostnad 
 

Företag DR FL FAFT PO FÅT FÖP I FS 
Peab 5,00 % 3,00 % 5,50 % 3,00 %  2,75 %   

NCC 5,40 % 3,30 % 6,60 %    2,10 %  

Boliden 5,30 % 2,70 % 6,60 %  16,1 år 2,00 %   

Lindex 4,50 % 3,50 % 5,00 % 2,00 %   3,00 %  

SAS 6,20 % 3,10 % 7,40 %   2,20 % 2,20 %  

SSAB 5,50 % 3,00 % 6,50 % 3,00 %   2,00 %  

Holmen 5,10 % 3,70 % 5,80 %    2,70 %  

Höganäs 5,00 % 3,00 % 6,00 % 3,00 % 19,1 år 2,00 %   

Electrolux 5,50 % 3,00 % 7,00 %     10,00 % 

Assa Abloy 5,20 % 2,10 % 6,90 %   1,20 % 2,50 % 8,00 % 

Getinge 5,60 % 3,00 % 6,90 %    1,90 %  

Elekta 4,00 % 2,80 % 4,50 %      

Seco Tools 5,40 % 3,10 % 6,40 %    2,00 % 7,80 % 

Sapa 5,16 % 3,05 % 7,00 %    2,48 %  

Sandvik 5,20 % 3,40 % 6,10 %    2,20 % 8 % 

Saab 4,51 % 3,00 % 3,97 % 5,00 % 11,5 år 2,00 %  --- 

Alfa Laval 5,00 % 4,00 % 7,00 %   4,00 %  10,00 % 
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Härmed kan man se att det är väldigt svårt att direkt jämföra de antaganden som gjorts hos 

Boliden och Seco Tools som först uppgett diskonteringsränta, förväntad löneökning och 

förväntad avkastning på förvaltningstillgångar men sedan går isär vad gäller redovisade 

antaganden. Boliden har uppgett Förväntad återstående tjänsteperiod i år och Förväntad ökad 

pension, medan Seco Tools uppgett Inflationstakt och Förändring av sjukvårdskostnad.  
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5.0 Analys 
 

Det här kapitlet innehåller en analys och diskussion av intervjuerna, företagsexemplet och 

den jämförande studien av aktuariella antaganden som behandlades i det förra kapitlet 

 

5.1 Analys av och diskussion om intervjuerna 

 

I det följande delkapitlet analyseras och diskuteras intervjuerna som gjordes med diverse 

personer som arbetar med redovisning av pensionsskulder. Analysen och diskussionen är 

liksom intervjuerna indelade efter de besvarade frågorna. 
 

5.1.1 Positiv inställning till ökad harmonisering i och med internationaliseringen 
 

På den första frågan om den grundläggande inställningen till IAS 19 svarade informanterna 

enstämmigt positivt. En motivering till det var Johan Ericsson svar att enhetligheten hade 

förbättras i och med internationaliseringen, vilket tyder på att hans åsikter överensstämmer 

med tanken att harmoniseringen länderna emellan ska förbättras genom en 

internationalisering av redovisningsstandarderna. Med andra ord var införandet av IAS 19 ett 

stort steg inom internationell harmonisering. 

 

Björn Nilsson pekade på den ökade transparensen som gör bedömningen av företag lättare, 

vilket innebär en förbättring av jämförbarhetsprincipen. Den tydliga redovisningen av 

aktuariella vinster och förluster gör redovisningen mer realistisk, eftersom även den ökar 

transparensen. Även vi som författare vill trycka på hur stor betydelse en transparent bild av 

ett företag är. Med transparens kan utomstående till exempel se att företaget konsekvent 

använder sig av samma beräkningsmetoder från period till period och inte manipulerar 

siffrorna för att få resultaten att se bättre ut. Det ger också ett förtroende för företaget då man 

som utomstående bedömare kan veta att företaget inte undviker att dela med sig av 

information i årsredovisningen. 

 

Gustav Nygren lät lite mindre entusiastisk, även om han är otvetydigt positiv i sin inställning 

till IAS 19:s värderingsmöjligheter. Nygren sa dock att IAS 19 kommer att bli mer rättvisande 

i framtiden vartefter kunnigheten på området utökas, och det instämmer författarna i. De flesta 

nya projekt lider av barnsjukdomar och införandet av redovisningsstandarder är nog inget 
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undantag. Enligt författarna är det en självklarhet att det finns en ovana med det nya systemet 

som redovisningsprofessionen ska arbeta med, och att det kan innebära att fel begås. Det kan 

vara obetydliga små fel som kommer ur förvirringen runt omställningen, och som man måste 

räkna med i början, men det kommer att reda upp sig vartefter tiden går och 

redovisningsprofessionen vänjer sig vid den nya standarden.  

 

Avslutningsvis måste sägas att om förutsättningarna för de olika redovisningsprinciperna 

enligt redovisningsprofessionen nu förbättras, förefaller införandet av de internationella 

redovisningsstandarderna ha uppfyllt sitt syfte. 

 

5.1.2 Snarlikt resultat, men ökad transparens vid jämförelse 
 

Mats Arvidsson är nog den informant som haft de mest avvikande åsikterna gentemot 

resterande informanter. Arvidsson är mycket klar på sin punkt om att Tryggandelagen är en 

mycket mer rättvisande redovisningsstandard eftersom den är mer lättbegriplig. Arvidssons 

åsikt om att IAS 19 kräver ansenliga förbättringar innan den når upp till samma ”standard” 

som Tryggandelagen delas dock av några informanter till. 

 

Även innan IAS 19 blivit infört pågick diskussionen om det skulle innebära en förbättring av 

redovisningen av pensionsförpliktelser eller ej. Den diskussionen fortgår och stora 

debattämnen är de aktuariella antagandena och hur man ska behandla aktuariella vinster och 

förluster. Den ökade mängden information som företagen tvingas delge ökar såsom tidigare 

nämnts transparensen, vilket är någonting som flera av våra informanter ser som positivt. 

Många informanter ansåg även att det var positivt att företagen har mera inflytande över sina 

aktuariella antaganden. Till exempel ansåg Johan Ericsson att eftersom alla företag har olika 

förutsättningar så ger IAS 19 en mer rättvisande bild av pensionsskulden. Meningarna går 

dock mer isär bland informanterna när det gäller vilken metod det är bäst att använda för att 

redovisa aktuariella vinster och förluster och det är också den här frågan som de tillfrågades 

svar skiljer sig mest på. 

 

Representanterna för Skandia och Saab, har bägge två en positiv inställning till införandet av 

IAS 19, och författarna ställer sig frågande till om den åsikten möjligtvis kan bero på det 

positiva resultat som båda företagen upplevt i och med införandet. Många företag 
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förutspåddes få mycket högre pensionsskulder vid införandet av IAS 19 men båda företagen 

vi pratat med har erhållit positiva effekter.  

 

Enligt Sören Kruse och Per Mikaelsson spelar redovisningsstandarden i sig inte så stor roll 

eftersom pensionsskulden i slutänden blir lika stor med bägge standarderna. Baserandet av 

pensionsskulden på den uträknade framtida lönen är enligt Björn Nilsson och Gustav Nygren 

en fördel med IAS 19, eftersom det ökar korrektheten av mätningen av skulden. Eftersom 

förmånsbestämda pensioner ofta utgör en viss procent av slutlönen, förefaller det rimligt att 

också basera uträkningen av pensionsskulderna på en beräknad slutlön. Enligt Nygren får en 

uträkning av pensionsskulden utan att löneökningen tas med i beräkningen, resultatet att 

pensionsskulden blir undervärderad. Företagens vanligtvis höga diskonteringsränta får även 

den pensionsskulden att bli undervärderad, vilket enligt Nygren talar emot IAS 19. Däremot 

ökar i sin tur tillägget av den förväntade löneutvecklingen i uträkningen pensionsskulden, så 

att skillnaden mellan Tryggandelagen och IAS 19 blir mindre än väntat. Nygren anser dock 

att den för höga diskonteringsräntan är en del av IAS 19:s barnsjukdomar som kommer rätta 

till sig efter hand när systemet blivit mer invant. Att standarden kommer förbättras med tiden 

är något även författarna instämmer i.  

 

5.1.3 Moderbolagets redovisning i skymundan bakom koncernen kan skapa 
oegentligheter 
 

De tillfrågades åsikter skiljer sig inte speciellt mycket från varandra i den här frågan heller, 

dock finns det vissa små meningsskiljaktigheter. Arvidsson hade sin åsikt om att det var klart 

missvisande att det tillämpas två olika redovisningsstandarder för koncern och moderbolag, 

vilket är en kontrast mot Johan Ericsson som inte alls hade reflekterat över att det förekom 

eftersom det helt enkelt är en lagstiftningsfråga. 

 

Majoriteten av de tillfrågade är positivt inställda till att koncernen redovisar enligt 

internationella standarder eftersom det skapar en enhetlighet mellan länderna genom att öka 

transparensen och harmoniseringen. Det här är en förbättring av kraven för både 

harmoniseringsprincipen och jämförbarhetsprincipen eftersom det förbättrar jämförbarheten 

mellan olika länder. Flertalet ansåg även att det är redovisningsstandarden som används av 

koncernen som faktiskt räknas, och att moderbolagets redovisning enbart är ett bihang som 

inte får någon direkt uppmärksamhet. Att det faktiskt förekommer en skillnad i 
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redovisningsprincip mellan de två är någonting som inte tycks ha uppmärksammats över 

huvudtaget. Det de flesta av de tillfrågade har gemensamt är att de inte anser att det är 

nyinförandet av IAS 19 som det är fel på, utan att det eventuella problemet skulle ligga i att 

inte även moderbolaget tillämpar de nya mer internationaliserade principerna. Många ansåg 

att det vore en fördel ifall moderbolag och koncern kunde redovisa enligt samma princip 

eftersom det skulle skapa mindre dubbelarbete.  

 

Vi är av den åsikten att en anpassning av den svenska skattelagstiftningen så att den kan 

tillämpas tillsammans med IAS 19 kan rekommenderas. En sådan anpassning skulle 

visserligen enligt Gustav Nygren innebära ökade skulder och kostnader för företagen, men 

enligt författarna bör storleken av dem inte överstiga den skillnad som uppstod då den övriga 

redovisningen anpassades till de internationella standarderna. Samma redovisningsstandard 

för både koncern och moderbolag känns som en naturlig fortsättning. Det nuvarande 

dubbelarbetet som pågår inom företagen då moderbolagets redovisning först görs enligt 

Tryggandelagen, för att sedan räknas om enligt IAS 19, är både kostsamt och en källa till 

potentiella fel, och kan inte vara hållbart i längden. Av någon anledning finns det en känsla av 

att moderbolagets redovisning av pensionsskulderna blev bortglömd mitt i införandet av de 

internationella standarderna för koncernen. Om så är fallet, lär en anpassning av 

skattelagstiftningen ske i sinom tid för att skapa en enhetlighet i redovisningen inom företag. 

 

5.1.4 Varierande åsikter om hur diskonteringsräntan bestäms 
 

Enligt IAS 19 får företagen ökad frihet att själva sätta sina egna aktuariella antaganden, 

däribland diskonteringsräntan. Diskonteringsräntan har sedan införandet av IAS 19 hamnat på 

en relativt hög nivå (se jämförelseavsnittet om företag på Stockholmsbörsen), och det har av 

ett antal av de tillfrågade uttryckts en oro för att företagen väljer sina diskonteringsräntor 

alltför godtyckligt. 

 

De tillfrågade som ansåg att diskonteringsräntorna sattes på för höga nivåer av företagen, 

ansåg att lösningen på det var klarare riktlinjer för hur diskonteringsräntan skulle bestämmas 

och även större krav på motiveringar till den valda diskonteringsräntan. Ett antal av de 

tillfrågade ansåg dock att det finns tydliga riktlinjer för hur diskonteringsräntan ska 

bestämmas genom ramar i redovisningsstandarden. Av det här drar författarna slutsatsen att 

åsikterna går isär om huruvida bestämmandet av diskonteringsräntan sker på ett korrekt sätt 
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eller inte. Gustav Nygren har även på den här frågan svarat att de här höga 

diskonteringsräntorna beror på en ovana som finns i början av implementeringen av den nya 

standarden, och det kan ligga en poäng i den tanken. 

 

Det faktum att diskonteringsräntan i och med införandet av IAS 19 skiljer sig mellan de olika 

företagen, förefaller dock majoriteten av de tillfrågade anse vara positivt. Många menar att 

värdet av pensionsskulden blir mer korrekt då de aktuariella antagandena är skräddarsydda för 

företagen istället för att bestå av ett medeltal för hela landet, och författaren kan i det här fallet 

inte göra annat än att hålla med. Diskonteringsräntan och dess effekter diskuteras vidare under 

analysen för jämförelsen av företag från Stockholmsbörsen. 

 

5.1.5 Korridorregelns vara eller icke vara 
 

Korridorregeln tycks väcka stora funderingar bland dem som arbetar med att redovisa 

pensionsskulder. Åsikterna om huruvida den bör tillämpas eller inte skiljer sig en hel del 

beroende på vem man pratar med. Åsikterna skiftar från att det inte är rättvisande alls till att 

det är totalt irrelevant för det verkliga värdet på företaget. 

 

Enligt den auktoriserade revisorn och konsulten i pensionsfrågor, Johan Ericsson och Gustav 

Nygren, innebär en tillämpning av korridorregeln att man inte anger det rätta värdet av 

pensionsskulden på balansdagen. Enligt både Sören Kruse som arbetar som aktuarie och Per 

Mikaelsson som är koncernredovisare på Skandia spelar dock tillämpningen av korridorregeln 

inte någon roll för värderingen av företaget, och använder den därmed. Alla hade dock olika 

åsikter om vilket sätt som är det bästa. Det finns tre metoder för hur man väljer att redovisa 

värdet av aktuariella vinster och förluster, och i intervjuerna har alla tre metoderna 

förekommit som det mest lämpliga sättet.  

 

Teoretiskt sett förefaller korridorregeln strida mot matchningsprincipen eftersom den går ut 

på att man inte redovisar hela den uppkomna skulden, utan enbart en liten del av den. Vår 

egna personliga åsikt är att korridorregeln strider mot både redovisningsprinciper och sunt 

förnuft då den har som huvudsyfte att inte redovisa de kompletta aktuariella vinsterna och 

förlusterna som uppstår enbart för att inte skapa fluktuationer i redovisningen. Redovisning 

har tillkommit för att företagen ska få en överblick över de faktiska händelserna i företagets 

ekonomi, och det känns då underligt att man väljer att inte redovisa vissa saker enbart för att 
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det kan skapa fluktuationer. Skulle man dra den tanken fullt ut skulle vi kanske se ett 

samhälle där man inte redovisar alla försäljningskostnaderna för att de får vinsten att se 

mindre ut. Dock är aktuariella vinster och förluster inte några konkreta vinster och förluster, 

och består inte heller direkt av vad man skulle kalla ”konkreta pengar”. Ändå känns det enligt 

vår mening underligt att inte redovisa dem fullt ut. Med tanke på det antal företag som 

tillämpar korridorregeln för att slippa fluktuationer i resultatet, verkar den senaste metoden 

för redovisning av aktuariella vinster och förluster direkt mot eget kapital i balansräkningen 

utan att det påverkar resultaträkningen som ett mycket bra drag. Den här nya metoden får som 

resultat att hela de aktuariella vinsterna och förlusterna redogörs för på ett tydligt sätt, utan att 

skapa någon volatilitet i resultatet. Enligt vår åsikt förefaller då matchningsprincipen då följas 

mer korrekt, och därmed skapa en tydligare och klarare redovisning som även förbättrar 

jämförbarheten. Av de tillfrågade i intervjuerna har ett antal svarat att det troligtvis är många 

företag som kommer att tillämpa den här nya metoden, vilket vi ser som ett positivt steg mot 

en ökad jämförbarhet mellan företagen.  

 

Problematiken med pensionsredovisning uppkommer på grund av matchningsprincipen. Hade 

man inte haft den så hade man inte behövt redovisa pensioner tidigare än den dagen den 

anställde går i pension. Med matchningsprincipen vill man ta upp kostnaden för pensioner när 

den anställde utför en tjänst som berättigar till pension. Naturligtvis är det bra att den här 

principen finns, då det annars hade kommit extrema fluktuationer i företagens redovisning 

mellan åren och det på så sätt hade påverkat jämförbarheten, både mellan år inom samma 

företag och mellan olika företag.   

 

Det optimala valet för att öka jämförbarhet mellan företagen skulle egentligen enligt oss vara 

att harmonisera redovisningen av aktuariella vinster och förluster så att alla företag redovisar 

dem på ett och samma sätt. På det här sättet skulle en utomstående intressent lättare kunna få 

en överblick över hur företagets redovisning ser ut. Om då den här enda gemensamma 

metoden skulle vara den senast införda, med en redovisning av aktuariella vinster och 

förluster direkt mot eget kapital, skulle en utomstående kunna titta på företaget utan bilden av 

företagets ekonomi grumlas av fluktuationer i resultatet eller att inte alla poster redovisas fullt 

ut. Vi anser då slutligen att den nya metoden förefaller kunna bli en sådan gemensam metod, 

ifall företagen såsom det ser ut i dagsläget, väljer att följa den. 
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5.2 Analys av exempel 

 
Företagsexemplet visar hur pensionsskulden kan variera mellan Tryggandelagen och IAS 19, 

och exemplet med de tio företagen från Stockholmsbörsen beskriver hur eget kapital 

påverkades av ändringen till IAS 19. De två punkterna visade på att de olika standarderna gav 

totalt skilda resultat. Följande text presenterar tankar om vad den här skillnaden kan bero på, 

och vilka effekter de kan få. 

 

En intressant aspekt inför framtiden är faktumet att pensionsberäkningen enligt IAS 19 visar 

att unga anställda är förhållandevis dyra vad gäller pensionskostnader jämfört med de äldre 

anställda som snart ska gå i pension. Med det här i åtanke kan man dra paralleller till den 

stora åldersgrupp som är född på 1940-talet, och som snart kommer att lämna arbetslivet för 

att gå i pension. Företagen där de har jobbat kommer att få en mer positiv skuldberäkning 

enligt IAS 19 än enligt Tryggandelagen eftersom pensionärer enligt IAS 19 är billigare än 

unga anställda. Som Per Mikaelsson påpekade i intervjuavsnittet gör de nya 

uträkningsmetoderna att avsättningskurvan för varje person blir mer linjär och lättare att 

förutspå. Det gör även att en eventuell löneökning i slutet av anställningen med IAS 19 

beräkning inte slår lika drastiskt mot skulden som den gör enligt Tryggandelagen. 

 

Kanske kan man tänka sig att de flesta företag som fått stora positiva effekter handlat på 

liknande sätt som Skandia, som enligt Per Mikaelsson haft stor försiktighet i sina 

pensionsförpliktelser med höga avgifter för att säkerställa förpliktelsen. Vid införandet av IAS 

19 fick företaget därför lön för mödan då själva redovisningseffekten av införandet blev 

positiv istället för negativ för eget kapital. 

 
5.3 Analys av den jämförande studien av aktuariella antaganden 

 

I vår jämförande studie av företag tagna från Stockholmsbörsen fann vi många intressanta 

delar. För att belysa den ojämnhet som ibland förekom tänker vi diskutera diskonteringsräntan 

då det är en faktor som spelar väldigt stor roll, och som därmed får symbolisera de andra 

antagandena som också spelar roll men får en effekt på ungefär samma sätt. 

Diskonteringsräntan varierade som vi såg mellan 5 % och 5,5 % bland företag med specifika 

antaganden för Sverige. För företag där man gjort en gemensam redovisning för hela 

koncernen kunde ibland räntan ligga på ända upp till 6,2 %. Det blir väldigt stor skillnad på 
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slutresultatet om man använder sig 6,2 % diskonteringsränta gentemot om man hade använder 

sig av en ränta på 5 %. 

 

Som många av de personer vi intervjuat sagt, beror responsen till en viss vald ränta mycket på 

om företagen kan bevisa och rättfärdiga den diskonteringsränta man valt. Kan man bara visa 

varför man valt en ränta är valet oftast mer acceptabelt oberoende vilken nivå den än ligger 

på. Men vi ställer oss frågan om vad den här friheten gör med företagens redovisning; 

företagens ökade frihet kan både vara bra och dåligt. Den ökade friheten är bra då företagen 

med de nya bestämmelserna kan göra bättre antaganden som är mer passande för hela 

koncernen, och därmed få en större harmonisering och jämförbarhet inom koncernen. Dock 

kan det vara dåligt ifall företagen tar sig för mycket friheter och gör antaganden som inte 

överensstämmer med verkligheten. Idealfallet är naturligtvis att revisorerna då upptäcker 

denna differens och ifrågasätter antagandet, men det är inte alltid en självklarhet då det är 

extremt komplexa uträkningar och även så pass nytt att alla revisorer och analytiker inte har 

tillräcklig kunskap. En revisor behöver ha den rätta kunskapen och kunna komma med nya 

lösningar när han/hon ifrågasätter de valda aktuariella antagandena. 

 

Frågan är också hur mycket företagen ska tillåtas göra egna bedömningar och därmed kunna 

få dessa olika räntesatser som faktiskt skiljer sig åt en hel del. När företagen får räntesatser 

som går isär försvinner eller minskar möjligheten att jämföra olika företag med varandra. 

Däremot är det dock inte sagt att det bästa vore med ett statligt organ som sätter upp reglerna 

som finansinspektionens föreskrifter gör enligt Tryggandelagen. En annan svårighet med 

valet av diskonteringsränta som man kanske inte tänker på i första hand, men som blir 

påtagligt verklig vid uträkningen, är att få en rättvisande räntesats. Kan man välja en korrekt 

löptid på stats- eller företagsobligationerna om pensionen förväntas utbetalas om 20 år, och 

det som högst finns 5-års obligationer? Det man blir tvungen att göra är att uppskatta en 

förväntad fortsatt räntekurva, vilket ökar osäkerhetsmomentet ännu mera. Allt det här 

tillsammans orsakar osäkerhet, men i dagsläget är det här det enda som bjuds för de 

inblandade. 

 

Ett annat väldigt intressant aktuariellt antagande är förväntad avkastning på 

förvaltningstillgångar. Den här parametern visar hur mycket man tror sig kunna få i 

avkastning på sina förvaltningstillgångar under nästkommande år. Men hur bestämmer man 

egentligen nästa års avkastning när det är framtiden man siar om? Som underlag kan och bör 
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man naturligtvis använda tidigare års faktiska avkastningar. Men det finns egentligen 

ingenting som säger att de investerade tillgångarna kommer få samma avkastning nästa år. 

Det här är en stor problematik när man jämför inom företaget, men sedan har man dessutom 

jämförelsen mellan företagen. Det har förekommit att företag som anlitat samma 

försäkringsbolag har uppgett olika förväntad avkastning. Om det är upp till företaget självt att 

bestämma, kan då någon någonsin komma och säga att det företag A hävdat stämmer men 

inte det företag B hävdat? Det handlar ju återigen om framtiden, så vem kan bestämma vad 

som är rätt och fel i förväg? Det här är en del av den vardag som personer inom 

pensionsbranschen i dagens samhälle möter. 

 

När man tittar närmare på IAS 19 märker man att den liksom dagens samhälle innehåller 

många kompromisser. Vi får först och främst kompromissa för att alla länder regeln ska gälla 

för ska acceptera villkoren, och sedan måste vi kompromissa inom regeln. För att uppnå ökad 

harmonisering inom företagen blir kanske jämförbarheten mellan företag sämre. Och allt detta 

måste sedan kontrolleras så att transparensen man får blir mer värd än de kompromisser man 

behövt göra för att nå fram. Dock var nästan alla av våra intervjuobjekt överens om en sak; att 

redovisningen av pensionsskulder blivit bättre i och med införandet IAS 19. 
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6.0 Resultat och slutsatser 
 
I följande kapitel skildras de resultat och slutsatser som vi nått med hjälp av de tidigare 

kapitlen. Först beskrivs resultaten, där även författarnas åsikt uttrycks, och sedan 

slutsatserna. Kapitlet avslutas med ett kort stycke om förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Resultat  

 

När vi började skriva den här uppsatsen var vi inställda på att IAS 19 orsakade många 

problem och att inställningen till standarden därmed var huvudsakligen negativ. Nu kan vi 

däremot se att resultatet var det motsatta. De flesta vi intervjuat är positivt inställda till de 

internationaliserade redovisningsstandarderna, och anser att de innebär förbättringar även om 

de krånglar till arbetet till en viss del i början. Intervjuerna ledde oss till slutsatsen att 

majoriteten av de tillfrågade anser att IAS 19/RR29 innebär att pensionsskulden blir mer 

rättvisande.  

 

Det gamla talesättet ”det var bättre förr” förefaller ha blivit motbevisat av den här 

undersökningen. Närapå alla de vi har intervjuat anser att den nya redovisningsstandarden 

IAS 19 har inneburit en förbättring. Så de problem vi i vårt syfte skulle beskriva verkar inte 

alls ha samma tyngd som vi först trodde. Naturligtvis finns det vissa problem i form av både 

komplicerat förfarande och barnsjukdomar men nackdelarna uppvägs av fördelarna.  

 

Skillnaderna mellan att redovisa enligt Tryggandelagen och enligt IAS 19/RR 29 är flera och 

av varierande storlek, men de verkar vara accepterade och verkar inte heller orsaka 

oöverkomliga problem. Aktuariella antaganden som var en stor fråga i och med införandet av 

IAS 19/RR29 fanns även under Tryggandelagen. Skillnaden ligger i att under IAS 19/RR29 

läggs mer vikt och ansvar på företagen som hittills varit ovana, och ett visst mått av chock är 

ofrånkomligt. De aktuariella antagandena förefaller fortfarande orsaka problem, och därför 

anser vi att det vore lämpligt att ha mer specifika regler för vilka antaganden som ska finnas 

med i årsredovisningarna, även om det inte behöver finnas ett organ som bestämmer exakta 

siffror för antagandena. En motivering av de av företagen uppställda aktuariella antagandena i 

årsredovisningen skulle även det vara nödvändigt för att ge den behövliga transparensen. 
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Det är ett faktum att resultaten av uträkningarna enligt Tryggandelagen och IAS 19 skiljer sig 

åt, men vad vi märkte var att resultaten kunde slå åt båda håll. Vår inställning var att det 

huvudsakligen var negativa resultat som skulle dominera, men efter att ha sett undersökningar 

från Stockholmsbörsen är vi inte lika säkra längre. Om företaget fått ett negativt eller positivt 

resultat efter införandet beror på många olika faktorer. De här faktorerna är allt ifrån hur 

personalstrukturen ser ut i ålder och könsfördelning, till om man räknat på företagets 

pensionsförpliktelser på ett försiktigt sätt tidigare eller ej.  

 

6.2 Slutsatser 

 

Likheten mellan de två redovisningsstandarderna är relativt stor. Båda använder sig av 

aktuariella antaganden och pensionsskulden nuvärdesberäknas. Däremot finns en skillnad i 

antalet aktuariella antaganden, då IAS 19/RR 29 har med antaganden som förväntad 

löneökning och personalomsättning. De här två antagandena är det företaget självt som sätter 

och därför kan man se dessa antaganden som både betryggande och samtidigt ett 

osäkerhetsmoment. Det är visserligen företaget självt som vet vilka siffror som är realistiska, 

men det lämnar också en risk att företaget vrider siffrorna så att de passar företagets mål på 

bästa sätt. IAS 19/RR29 har en större mängd transparens än Tryggandelagen och det ses som 

en positiv effekt, dock måste mottagaren vara tillräckligt insatt så att de nytillagda uppgifterna 

får ett värde. För att få den viktiga transparensen och jämförbarhetsmöjligheten bör fler regler 

sättas upp kring de aktuariella antagandena, till exempel vilka som ska finnas med i en 

årsredovisning. Utan denna förbättring av standarden kan det vara svårt att få standarden att 

bli så funktionell som man önskat från början. 

 

Ett av de problem införandet fört med sig är att koncernen och den juridiska personen 

redovisar enligt olika standarder, men det har visat sig i våra intervjuer att den här skillnaden 

inte spelar någon betydande roll för den tillfrågade redovisningsprofessionen. Ingen av de 

tillfrågade tycks besväras i någon större mån av det dubbelarbete som den här skillnaden 

innebär. De intervjuade var positivt inställda till den nya redovisningsstandarden eftersom den 

enligt dem innebär en förbättring av den tidigare standarden i och med att den är mer 

rättvisande. 

 

Avslutningsvis kan sägas att själva införandet av IAS 19 har tagit mycket tid och för vissa 

företag varit mycket kostsamt, men det har konstaterats av våra intervjuobjekt att det var en 
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kostnad som ofta inte blev lika stor som befarat. Införandet förde med sig positiva fördelar, 

såsom en bättre kontroll över företagets situation vad gäller utsträckningen och kostnaden för 

pensionsförpliktelser, och de här fördelarna har klart och tydligt uppvägt allt arbete. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

En intressant aspekt för framtida undersökning är diskonteringsräntorna. Eftersom det har 

sagts att diskonteringsräntorna i dagsläget är satta för högt, vore en framtida kontroll om 

huruvida diskonteringsräntorna har sänkts till en mer rättvisande nivå på sin plats. En sådan 

undersökning skulle kunna följas av en granskning av vilka följderna av en sådan potentiell 

sänkning blir på pensionsskulden och dess påverkan på företagets egna kapital. 
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Självkritik 
 

En viss självkritik av författarnas arbete är nödvändig för att styrka uppsatsens reliabilitet. 

Därför görs avslutningsvis en smärre granskning av källorna till informationen vi använt.  

 

Till metod- och teoriavsnitten har vi använt oss av en avsevärd mängd litteratur av diverse 

olika slag. Litteraturen har förekommit som kurslitteratur på Södertörns högskola, använts 

som referenser i tidigare uppsatser, och vi har även fått vissa rekommendationer om böcker 

inom det aktuella ämnet. Litteraturen som vi har använt oss av har till stor grad varit av 

senaste utgåvan. Det har varit svårt att vara säker på att man har den senaste versionen av alla 

versioner av alla redovisningsstandarder och föreskrifter, men enligt vår åsikt har vi gjort en 

stor ansträngning för att vara uppdaterade. Informationen som är tagen från Internet kommer 

från välrenommerade källor, såsom myndigheter i olika former.  

 

När det gäller empirin som bestod av intervjuer, en jämförande studie och ett företagsexempel 

har vi arbetat för att hålla informationen korrekt. Vi har spelat in våra intervjuer och samtidigt 

fört anteckningar, så vi kan därför verifiera det intervjuobjekten har sagt. Intervjuobjekten är 

alla anställda inom välkända företag och kunniga inom sitt område. Vad gäller den 

jämförande studien har vi använt oss av ett antal börsnoterade företags årsredovisningar. När 

det gäller företagens årsredovisningar kan vi inte göra annat än att förlita oss på att innehållet 

är korrekt. 
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Bilaga 1: Mailkonversation mellan Cecilia Bergliden, Vendela Lindvall och Mats Arvidsson.  

 
 
6 januari, 2006 16:36 
 
Hej!  
Enligt Tryggandelagen skulle bolaget ha en pensionsskuld på ca 680 MSEK ( och även motsv 
tillgångar)  
Årets avsättning ca 35 MSEK.  
Man ska beräkna skulden på alla pensionsberättigade, oavsett om de jobbar eller slutat eller är 
pensionärer.  
Mats A 
 
 
 
6 januari, 2006 16:51:06 
 
Hej igen Mats! 
Du råkar inte ha mer exakta siffror på utgående förpliktelse, förvaltningstillgångar och årets 
avsättning när det gällde Tryggandelagen? Det är svårt för oss att matcha 660 805 839 kr med 
"ca 680 MSEK"? Det skulle vara guld värt för oss eftersom vi behöver lägga med siffrorna i 
bilagor till arbetet. Om du har det kanske du kan maila det till oss så fort som möjligt så ska vi 
inte störa din helgdag mera. 
Mvh/ Cecilia och Vendela 
Hej igen! 
Närmare bestämt 682 998 656 SEK resp 34 229 007 SEK 
Hälsn 
Mats A 





 75

Bilaga 2: Redovisning av pensionsskulder enligt IAS 19 

Beräknat (estimerat) per 2005 12 31         
 Belopp i SEK  XX nuvarande anställda   XX f d anställda,   
XX nuvarande anställda och pensionärer  endast    nuvarande pensionärer  
FÖRPLIKTELSER   FÖRPLIKTELSER    FÖRPLIKTELSER  
         

Ingående  657 167 622  Ingående   227 253 973  Ingående 429 913 649 
räntekostnad 32 858 381  räntekostnad  11 362 699  räntekostnad 21 495 682 
kostnader -11 155 071  kostnader  34 490 682  utbetalda ersättningar -45 645 752 
aktuariell vinst/förlust -18 065 094  aktuariell förlust  -23 613 772  aktuariell vinst(-)/förlust(+) 5 548 678 
Utgående 660 805 839  Utgående  249 493 581  Utgående förpliktelse 411 312 257 
         
         

FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR  FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR  FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR  
         

Ingående 691 047 340  Ingående  164 621 315  Ingående  526 426 025 
förväntad avkastning 50 156 619  förväntad avkastning  13 306 797  förväntad avkastning 36 849 822 
avgifter 2005 5 305 829  avgifter 2005  50 951 581  utbetalda ersättningar -45 645 752 
aktuariell vinst(+)/förlust(-) -45 150 587  aktuariell vinst(+)/förlust(-) -26 779 041  aktuariell vinst(+)/förlust(-) -18 371 546 
Utgående värde  701 359 201  Utgående värde   202 100 653  Utgående värde 499 258 548 
         
         

SKULD 2005-12-31   SKULD 2005-12-31      
         

förpliktelsens nuvärde 660 805 839  förpliktelsens nuvärde  249 493 581    
förvaltningstillgångar -701 359 201  förvaltningstillgångar  -202 100 653    
oredovisad vinst/förlust -27 085 493  oredovisad vinst/förlust  -3 165 268    

Skuld -67 638 856  Skuld  44 227 659    
( OBS! negativ skuld = tillgång)        
   KOSTNAD 2005      
         

   kostnad innevarande år  34 490 682    
   räntekostnad  11 362 699    
   förväntad avkastning  -13 306 797    
   aktuariell vinst(+)/förlust(-)     
   Summa  32 546 583    
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