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ABSTRACT 
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Background to problem: Pensions play a big role in people's lives when life expectancy 

continues to increase. Companies can choose different ways of reporting their pension plans, and 

within the defined benefit pension plan poses the actuarial gains and losses that can be reported 

based on three different methods. Only one method will exist from 2013, how will the companies 

that use the other two handle the new situation? 

 

Purpose: Investigate why different companies have chosen to report its actuarial gains and 

losses along the corridor approach, directly against income or directly in equity. How will the 

companies that use the corridor method manage the situation when it will only be allowed to 

report in other comprehensive income as of 2013 and how will this affect them. 

 

Methodology: Data was collected through qualitative questionnaires sent to companies listed on 

Nasdaq OMX Nordic Stockholm, Large Cap and Mid Cap, and a qualitative interview. We felt 

that the best way to getting the desired information was to use qualitative questionnaires and an 

interview. 

 

Conclusions: The corridor method is chosen mainly because the actuarial gains and losses do 

not affect the company as much as when using the other two methods. To report directly to 

equity is preferred as the result of the company is not affected. The change from the corridor 

method to recognize in other comprehensive income as of 2013 will mean that the pension 

liability and equity is adversely affected. 

 

Suggestions for further research: Study how companies were affected by the implementation 

of the revised IAS 19. What was the impact on businesses in the method transition? 
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Bakgrund och problem: Pensionen spelar en stor roll i människors liv då livslängden fortsätter 

att öka. Företag kan välja olika sätt att redovisa sina pensionsplaner, och inom den 

förmånsbestämda pensionsplanen uppkommer det aktuariella vinster och förluster som kan 

redovisas med tre olika metoder. Från 2013 kommer endast en metod att finnas kvar, hur 

kommer då företagen som använder sig utav de andra metoderna att hantera situationen? 

 

Syfte: Undersöka varför olika företag har valt att redovisa sina aktuariella vinster och förluster 

utefter korridormetoden, direkt mot resultatet eller direkt mot eget kapital. Hur kommer de 

företag som använder korridormetoden hantera situationen när det endast kommer vara tillåtet att 

redovisa i övrigt totalresultat från 2013 och hur kommer det här påverka dem. 

 

Metod: Data samlades in genom en kvalitativ intervju samt enkäter som skickades till 

börsnoterade företag. Att använda oss av enkäter samt en intervju ansåg vi var det bästa sättet för 

att få fram önskad information. 

 

Slutsats: Korridormetoden väljs främst för att de aktuariella vinsterna och förlusterna inte 

påverkar företaget i samma utsträckning som vid användning av de andra två metoderna. Att 

redovisa direkt mot eget kapital föredras eftersom resultatet i företaget inte påverkas. Bytet från 

korridormetoden till att redovisa i övrigt totalresultat från 2013 kommer innebära att 

pensionsskulden ökar och eget kapital påverkas negativt. 

 

Förslag på vidare forskning: Studera hur företagen påverkats av implementeringen av den 

omarbetade IAS 19. Vad blev det för konsekvenser för företagen vid metodbytet? 
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DEFINITIONER 

 

DN - Dagens nyheter, oberoende liberal svensk daglig morgontidning  

 

IAS - International Accounting Standards 

 

IASB - International Accounting Standards Board 

 

IASC - International Accounting Standards Committee 

 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

 

Large cap - Ett segment på stockholmsbörsen där alla företag har ett börsvärde på över 1 miljard 

euro  

 

Mid cap - Segmentet på stockholmsbörsen där företagen har ett börsvärde på mellan 150 

miljoner och en miljard euro  

 

Nasdaq OMX Nordic Stockholm – Stockholmsbörsen 

 

Projected Unit Credit Method - Metoden som ska användas för att värdera nuvärdet av 

förmånsbestämda pensionsförpliktelser enligt IAS 19 

 

SPP - Erbjuder pensions- och försäkringslösningar 

 

Volatilitet - svängningar, i exempelvis eget kapital 
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1. INLEDNING 

 

I det här avsnittet redogörs det för bakgrund och problemdiskussion angående pensionssystemet 

i Sverige, aktuariella vinster och förluster samt IAS 19. Det leder fram t                        

                       . Även uppsatsens fortsatta disposition redovisas. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt (M) antydde i en intervju i DN att svenskarna måste vara 

beredda på att arbeta fram till 75 års ålder för att inte pensionen ska bli lägre. Han menar på att 

eftersom livslängden ökar måste vi även arbeta längre för att få ut lika stor pension som i dagens 

situation. För att det här ska vara möjligt måste människor, enligt Reinfeldt, vara beredda på att 

göra ett karriärbyte om arbetet blir för tungt eller stressigt etcetera när man blir äldre. För att det 

ska vara en möjlighet kan det krävas att människor studerar vid högskola/universitet mitt i livet. I 

dagens läge (2012) är det begränsade möjligheter att få studiebidrag efter 45 års ålder och 

möjligheten försvinner helt vid 54 års ålder. Det här är självklart ett problem och bör möjligen 

tittas över enligt Reinfeldt.
1
  

 

En undersökning gjord av pensionsmyndigheten visar på att var fjärde svensk är orolig inför sin 

pension (Orbe et al. 2012). Pensionen är en viktig del med hänsyn tagen till att vartannat barn 

som föds idag förväntas leva tills det är 100 år. Pensionen kommer därmed fortsätta spela en stor 

roll i samhället och för människorna.
2
  

 

Pensionssystemet i Sverige består utav tre olika delar; allmän lagstadgad pension enligt 

socialförsäkringssystemet, tjänstepension till följd av anställning samt individuella 

pensionslösningar, även kallat privat sparande. (Sundgren et al. 2009) 

 

 

                                                           
1
 http://www.dn.se/  

2
 Ibid. 

 

http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet
http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet
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Figur: Pensionssystemets olika delar 

 

 

Källa: Pensionsmyndigheten 

 

Den allmänna lagstadgade pensionen omfattar alla som är folkbokförda i Sverige (Sundgren et 

al. 2009). Den grundar sig på alla inkomster som man betalar skatt för, inklusive exempelvis 

arbetslöshetsersättning, sjukersättning samt föräldrapenning.
3
 

 

Tjänstepensionen kommer från arbetsgivaren som gör avsättningar som man sedan får rätt till när 

pensionsåldern är kommen. Därmed får man i regel således ingen tjänstepension om man 

studerar eller är arbetslös.
4
  

 

Det privata pensionssparandet är helt frivilligt och är något som man själv tar ställning till om 

man vill spara till för att komplettera den övriga pensionen.
5
 Det privata pensionssparandet står i 

de flesta fall för hela 35-40% av pensionen
6
.  

 

Inom tjänstepensionen finns det två olika pensionsplaner för företag att använda sig av för att 

sätta av till pensioner; avgiftsbestämd pensionsplan och förmånsbestämd pensionsplan. Hur stor 

                                                           
3
 http://www.pensionsmyndigheten.se/  

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

6
 http://www.pensionsspara.se/  

http://www.pensionsmyndigheten.se/Tjanstepensionen.html
http://www.pensionsspara.se/privat-pensionssparande
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tjänstepension blir när dagen är kommen för att gå i pension kan vara avgörande beroende på 

vilken pensionsplan som används. I den avgiftsbestämda pensionsplanen är det bestämt hur 

mycket som arbetsgivaren ska betala in. Hur stor pensionen sedan blir beror på 

förvaltningskostnaderna samt de val man gör gällande placeringar. I den förmånsbestämda 

pensionsplanen så är arbetstagaren garanterad en viss procentsats av slutlönen vid pension, det 

vill säga arbetsgivaren måste göra vissa beräkningar för att komma fram till hur mycket som ska 

sättas av i dagens läge för att motsvara den utlovade pensionen (Sundgren et al, 2009). 

 

I den avgiftsbestämda pensionsplanen, ofta även kallad premiebestämd pensionsplan, så görs det 

avsättningar från företaget. Dessa avsättningar görs ofta till en juridisk enhet utanför företaget 

som sedan förvaltar pengarna. Arbetstagaren har därefter i de flesta fall möjlighet att själv välja 

hur de inbetalda premierna ska placeras. Den slutgiltiga pensionen för arbetstagaren bestäms 

därmed av storleken på avsättningarna, hur ofta och länge de sätts av, kostnaderna för att förvalta 

pengarna samt att det även görs beräkningar på den genomsnittliga livslängden för arbetstagarens 

årskull. Den avgiftsbestämda pensionsplanen finansieras av de avgifter som sätts av till 

pensionen och eftersom att pensionen påverkas av rörliga faktorer så är det arbetstagaren som bär 

risken (Sundgren et al, 2009). 

 

I enlighet med IAS 19 p.94 kan den förmånsbestämda pensionsplanen baseras på antalet 

anställningsår, bruttolön samt ett flertal andra faktorer, eller en kombination av olika faktorer. I 

den förmånsbestämda pensionsplanen så vet arbetstagaren vilken pension han kommer att få då 

den är förutbestämd av tydligt definierade regler. Den här pensionsplanen finansieras genom att 

arbetsgivaren gör avsättningar baserat på nuvärdet av de framtida pensionsutbetalningarna. Den 

förmånsbestämda pensionsplanen innebär oftast att arbetstagaren erhåller en viss procentsats av 

den intjänade bruttolönen beräknat enligt en fastställd formel.
7
  

 

Inom den förmånsbestämda pensionsplanen kan det uppkomma aktuariella vinster eller förluster. 

Dessa uppkommer efter att företaget gör aktuariella antaganden, vilket är företagets bästa 

bedömning av de faktorer som påverkar pensionsförpliktelsens storlek. Det som bedöms är 

exempelvis personalomsättning, livslängd, löneökningar och förändringar i diskonteringsräntan. 

                                                           
7
 http://www.personalekonomi.se/  

http://www.personalekonomi.se/
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När det inte blir som tänkt med de aktuariella antaganden, exempelvis att lönerna går upp mer än 

planerat, fler personer byter jobb tidigare i karriären eller att personer omkommer, så uppstår de 

aktuariella vinsterna eller förlusterna. För att redovisa dessa kan man använda sig utav tre olika 

metoder; korridormetoden, direkt mot resultatet eller att redovisa direkt mot eget kapital. 

(Sundgren et al, 2009) 

 

När korridormetoden används för att redovisa aktuariella vinster eller förluster så kommer inte 

hela beloppet av dessa att redovisas utan endast den del som överstiger det högsta av antingen 10 

procent av de förmånsbestämda förpliktelserna eller 10 procent av förvaltningstillgångarnas 

verkliga värde i början av perioden (IAS 19 p.95). Sundgren et al (2009) menar på att en 

eventuell svängning i värdet jämnar ut sig självt med tiden och skyddar därmed mot volatilitet i 

resultatet. De oredovisade vinsterna eller förlusterna påverkar därför inte varken 

resultaträkningen eller balansräkningen så länge vinsterna eller förlusterna håller sig inom 10 

procentgränsen. Om vinsterna eller förlusterna däremot är större än den tillåtna procenten så tas 

den överskjutande delen upp som en ökning i pensionsutfästelsen vilket medför att det 

redovisade beloppet kan avvika från det verkliga värdet på pensionen.  

 

Det andra sättet att redovisa de aktuariella vinster eller förluster som uppkommer är att redovisa 

dem direkt mot resultatet. Det här ger en snabbare redovisning av vinsterna eller förlusterna och 

de syns omedelbart i resultaträkningen (Sundgren et al, 2009). 

 

Det tredje och sista sättet är att redovisa direkt mot eget kapital. Det verkliga värdet av 

pensionsskulden blir med den här metoden alltid det som återfinns i balansräkningen och 

påverkar aldrig resultatet (Marton et al, 2010).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det finns två olika pensionsplaner för att redovisa pensioner idag, avgiftsbestämd och 

förmånsbestämd, i enlighet med IAS 19 (Sundgren et al. 2009). Förmånsbestämd pensionsplan 

ses som väldigt svår och komplicerad att redovisa på grund av att det ska göras avsättningar till 

framtiden med hjälp av aktuariella antaganden enligt IAS 19 p.48. I och med att avsättningarna 
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görs för framtiden måste företagen ta hänsyn till många olika faktorer. Exempelvis måste 

antaganden gällande diskonteringsränta, inflation och livslängd göras (Sundgren et al. 2009). 

Dessa antaganden är intressanta objekt att studera för att se hur de påverkar avsättningarnas 

storlek.  

 

Inom den förmånsbestämda pensionsplanen är aktuariella vinster och förluster ett omdebatterat 

ämne på grund av att det finns olika metoder för att redovisa dessa. De tre olika metoder som är 

tillåtna att använda sig av, enligt IAS 19, är den så kallade korridormetoden, direkt mot resultatet 

eller direkt mot eget kapital. I och med att det finns tre olika metoder är det intressant att 

undersöka hur olika företag väljer att redovisa sina aktuariella vinster och förluster då det 

påverkar företagen på olika sätt beroende på vilken metod som blir vald.  

 

Från och med 1 januari 2013 kommer det endast vara tillåtet att redovisa aktuariella vinster och 

förluster i övrigt totalresultat i balansräkningen
8
. Det är därför intressant att se hur företag gör 

idag då det finns tre olika metoder att välja på samt hur de kommer hantera situationen att två av 

metoderna tas bort inom en snar framtid.  

 

Enligt tidigare studier av Alin & Ivarsson (2011) så är korridormetoden den metod som används 

av flest företag för att redovisa aktuariella vinster och förluster. Det här gör att det är intressant 

att undersöka varför just korridormetoden, som är den mest använda metoden, ska tas bort och 

hur det kommer att påverka företagen som använder sig av metoden.  

 

1.3 Problemformulering 

  

 Varför använder sig företag av just den metod de gör när de redovisar aktuariella vinster 

och förluster? Det vill säga korridormetoden, direkt mot eget kapital eller direkt mot 

resultat.  

 Hur kommer företagen som använder sig av korridormetoden hantera situationen att 

metoden inte längre får användas från och med januari 2013? 

                                                           
8
 http://www.kpmg.com/  

http://www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/financial-reporting-news/frn-2011/Documents/FR%20News%20nr.%204%20juni%202011.pdf
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o Har anpassning redan skett eller väntar de flesta till 2013? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka varför olika företag har valt att redovisa sina aktuariella 

vinster och förluster utefter korridormetoden, direkt mot resultatet eller direkt mot eget kapital. 

Det kommer även undersökas hur de företag som använder sig av korridormetoden kommer att 

hantera situationen att det endast kommer vara accepterat att redovisa de aktuariella vinsterna 

och förlusterna i övrigt totalresultat från 1 januari 2013 samt hur det kommer påverka dem. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Det kommer bara att undersökas hur börsnoterade företag på Nasdaq OMX Nordic Stockholm 

inom large cap och mid cap i Sverige redovisar aktuariella vinster och förluster. De företag som 

redovisar aktuariella vinster och förluster enligt US GAAP kommer inte att undersökas i studien. 

 

1.6 Fortsatt disposition 

 

Kapi        – Teoretisk referensram Här redogörs det för hur IAS 19 är utformad samt de tre 

olika redovisningsmetoderna för aktuariella vinster och förluster, dvs. korridormetoden, direkt 

mot eget kapital och metoden att redovisa direkt mot resultatet. Även hur den nya utformningen 

av IAS 19 från och med 2013 tas upp samt vetenskapliga artiklar och tidigare studier. 

 

Kapitel tre – Metod I metodkapitlet redogörs det för hur studien har genomförts. Val av metod, 

empiriskt urval, datainsamling samt val av ansats redogörs. Dessutom tas en diskussion angående 

källkritik upp.  

 

Kapitel fyra – Empiri Här sammanställs studiens insamlade material, det vill säga enkätsvar 

från företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm large cap samt mid cap. Även 

intervjun med Anders Blennå på SPP redovisas här.  
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Kapitel fem – Analys I det här kapitlet kommer en diskussion av insamlad data att föras. Den 

teoretiska referensramen ska kopplas ihop med empirikapitlet. 

 

Kapitel sex – Slutsats                                           ser redovisas i det här 

kapitlet samt förslag på fortsatta studier.  

 

Kapitel sju – Referenser Tillsist redovisas de källor som har använts i studien 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I det här kapitlet redogörs det för hur IAS 19 är utformad samt de tre olika 

redovisningsmetoderna för aktuariella vinster och förluster; korridormetoden, direkt mot eget 

kapital samt metoden att redovisa direkt mot resultatet. Även den nya utformningen av IAS 19 

som träder i kraft 2013 tas upp, samt tidigare studier i form av vetenskapliga artiklar och 

tidigare uppsatser på kandidat- och magisternivå 

 

2.1 Regelverk 

 

2.1.1 IASB 

 

IASB bildades 2001 och är den organisation som tar fram IFRS-standarderna. Föregångaren 

IASC var de som tog fram IAS-standarderna. Skillnaden mellan IAS och IFRS standarder är 

endast tidpunkten för när de skapades. De standarder som benämns IAS skapades före juli 2003 

och IFRS är således de standarder som har skapats efter det här datumet (Sundgren et al, 2009).  

IAS och IFRS-standarder gör att jämförbarheten mellan företag och länder underlättas då alla 

noterade företag använder sig utav liknande redovisning. Om IASB omarbetar en tidigare 

utgiven IAS-standard benämns den istället IFRS om det är en väsentlig förändring. IFRS 

omfattar dock i bredare mening även IAS, då de tidigare blivit godkända av IASC och 

fortfarande gäller. I arbetet med att ta fram en ny standard, eller omarbeta en befintlig, utvecklar 

IASB ett diskussionspapper som skickas till berörda parter för kommentarer. Därefter, när alla 

kommentarer är utredda, publiceras ett utkast till standarden så att samtliga intressenter har 

möjlighet att komma med kommentarer även i det här läget. Därpå publiceras den slutliga IFRS 

standarden. (Marton et al, 2010) 

 

2.1.2 IAS 19 - Ersättningar till anställda 

 

IAS 19 standarden angående ersättningar till anställda är uppdelad i fyra olika områden som 

berör olika sorters ersättningar; 
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1. Kortfristiga ersättningar till anställda, det vill säga de som ska betalas inom tolv månader 

2. Ersättning efter avslutad anställning 

3. Övriga långfristiga ersättningar 

4. Ersättning vid uppsägning 

(Marton et al, 2010) 

 

Det som regleras i IAS 19 ersättning efter avslutad anställning, avser ersättningar utöver de 

ersättningar som kan utgå på grund av avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare eller 

kollektivavtal mellan parterna. Dessa avtal kan innebära högre pension, tidigare pensionsålder 

eller andra fördelar emot IAS 19. (Marton et al, 2010) 

 

I den här studien kommer endast delen angående ersättning efter avslutad anställning beröras. 

Den delen reglerar pensioner, sjukvård, livförsäkringar med mera, men här kommer endast den 

information som rör pensioner studeras. 

 

2.2 Förmånsbestämda pensionsplaner 

 

Förmånsbestämda pensionsplaner definieras som alla planer som inte kan definieras som 

avgiftsbestämda pensionsplaner, inom kategorin ersättningar efter avslutad anställning (IAS 19 

p.7) Förmånsbestämd pensionsplan innebär att arbetstagaren är garanterad en i förväg bestämd 

förmån från företaget på grund av sin tjänst (Sundgren et al, 2009). Det här innebär att det är 

företaget som bär risken och inte arbetstagaren i och med att denne är garanterad en redan 

angiven förmån. 

 

Förmånsbestämda pensionsplaner är komplicerade att redovisa eftersom det krävs aktuariella 

antaganden för att beräkna förpliktelsen (IAS 19 p.48) Det är även komplicerat på grund av att 

förmånen oftast inte ska betalas ut förrän om väldigt lång tid. Det innebär att det i redovisningen 

ska sättas av ett nuvärde av den kommande förpliktelsen (Marton et al, 2010). Hänsyn måste tas 

till diverse olika faktorer, så kallade aktuariella antaganden måste tas med i beräkningen. 

(Sundgren et al, 2009) Dessa antaganden är både demografiska och finansiella . De demografiska 

antagandena är till exempel livslängd och personalomsättning. Finansiella antaganden görs bland 
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annat angående pensionsutbetalningarnas storlek, avkastning på förvaltningstillgångar samt 

diskonteringsräntan. Diskonteringsräntan ses som ett av de viktigaste antaganden som företagen 

gör. (Marton et al, 2010) I IAS 19 p.78 beskrivs hur diskonteringsräntan ska fastställas.  

 

2.3. Aktuariella vinster och förluster 

 

De aktuariella vinsterna och förlusterna beror på en ökning eller minskning av nuvärdet på en 

förmånsbestämd förpliktelse eller det verkliga värdet av eventuellt tillhörande 

förvaltningstillgångar (Marton et al, 2010). Orsakerna till att dessa vinster och förluster uppstår 

beror på många faktorer. Det kan vara oväntat höga eller låga tal eller effekter av förändringar i 

uppskattningar av framtida personalomsättning, förtidspensionering eller livslängd som påverkar 

de aktuariella vinsterna eller förlusterna. Ökning av löner, ersättningar eller sjukvårdskostnader 

är andra faktorer som påverkar. Effekter av ändringar i diskonteringsräntan samt skillnader 

mellan den verkliga och den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar har också en 

viktig roll i beräkningen av de aktuariella vinsterna och förlusterna. (IAS 19 p.94) 

 

2.3.1 Tre redovisningsmetoder  

 

Det finns tre godkända redovisningsmetoder för att redovisa aktuariella vinster och förluster i 

enlighet med IAS 19. Dessa tre är korridormetoden, direkt mot resultatet och direkt mot eget 

kapital. När korridormetoden används för att redovisa aktuariella vinster och förluster redovisas 

de precis som direkt mot resultatet i resultaträkningen. Det här innebär att det mer eller mindre 

endast finns två alternativ, antingen redovisa direkt mot resultatet eller direkt mot eget kapital. 

 

2.3.1.1 Korridormetoden 

 

Korridormetoden innebär att företag ska redovisa aktuariella vinster och förluster när de 

överstiger 10 % av nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen eller 10 % av det verkliga 

värdet av eventuella förvaltningstillgångar, även kallade fonderade planer (IAS 19 p.92). 

Anledningen till att det är tillåtet att endast redovisa de aktuariella vinsterna och förlusterna som 
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överstiger korridoren med 10 % är att de antas utjämna varandra på lång sikt (IAS19 p95). 

Fördelen med metoden är att det innebär mindre volatilitet i företagens resultat som beror på 

aktuariella vinster och förluster (Sundgren et al, 2009). Resultatet som kan ses som ett mått på 

företagets och ledningens prestation påverkas därmed inte av de aktuariella vinsterna och 

förlusterna som varken företaget eller ledningen kan styra över (Sundgren et al, 2009). 

Nackdelen som uppkommer när redovisningen av aktuariella vinster och förluster skjuts upp är 

att beloppet som redovisas i balansräkningen som pensionsskuld inte kommer vara detsamma 

som det verkliga värdet på pensionsskulden (Sundgren et al, 2009). 

 

2.3.1.2 Direkt mot resultat 

 

Företag kan välja att redovisa alla aktuariella vinster och förluster direkt mot resultaträkningen 

vilket ger en bättre bild av pensionsskuldens storlek (Sundgren et al, 2009). Om företaget väljer 

den här metoden finns det ett krav på att den ska tillämpas konsekvent från period till period. När 

redovisningen av aktuariella vinster och förluster görs på det här sättet stämmer det bättre 

överens med ett balansräkningsperspektiv. I balansräkningen speglar tillgångar och skulder till så 

stor del som möjligt de verkliga värdena (Sundgren et al, 2009). 

 

2.3.1.3 Direkt mot eget kapital 

 

Företag kan välja att redovisa aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat. I den här 

metoden ska hela den aktuariella vinsten eller förlusten bokföras. Det medför att förändringarna i 

eget kapital från år till år kan bli betydande på grund av de aktuariella vinsterna eller förlusterna 

(Sundgren et al, 2009). 

 

2.4 Omarbetade IAS 19 

 

16 juni 2011 presenterade IASB den omarbetade versionen av IAS 19 som ska börja gälla från 

och med 1 januari 2013. Projektet med att omarbeta IAS 19 startade redan 2006 och tanken var 

att göra en grundlig bearbetning av lagen men att det inte skulle ske nu beslutades redan efter 
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något år. Förändringarna berör därför endast redovisning, presentation samt tilläggsupplysningar 

och inte några ändringar angående värderingsmetoderna.
9
 Det här gör att Projected Unit Credit 

Method som används för att bestämma pensionsåtaganden inte kommer ändras.
10

  

 

Fokus i den här studien, angående de förändringar som sker, ligger främst på borttagandet av 

korridormetoden vid redovisning av aktuariella vinster och förluster. Korridormetoden som har 

gjort det möjligt att inte redovisa hela pensionsskulden utan endast de aktuariella vinster eller 

förluster som överstigit “k         ” på 10 % (IAS 19 p.92) tas nu bort och företagen måste 

istället redovisa hela de aktuariella vinsterna och förlusterna direkt. Det här medför att det 

kommer bli en ökad volatilitet i balansräkningen och i övrigt totalresultat om företaget tidigare 

har använt sig av korridormetoden.
11

 

 

IAS 19 kommer tillämpas retroaktivt vilket innebär att redovisningen från 2012 kommer behöva 

justeras.
12

  

 

2.5 Kongruensprincipen 

 

Kongruensprincipen är en grundläggande redovisningsregel som innebär att alla resultat-

påverkande poster ska redovisas i resultaträkningen. Oavsett vilken princip som används för att 

värdera tillgångar och skulder så kan kongruensprincipen tillämpas. Anledningen till att 

resultatpåverkande poster inte bör redovisas i balansräkningen, det vill säga direkt mot eget 

kapital, är att förändringarna hamnar utanför företagets resultat. Det här gör att årsredovisningen 

lätt kan misstolkas då en del av företagets resultat redovisas i balansräkningen istället för i 

resultatet. Trots detta så är det inte förbjudet att bryta mot kongruensprincipen, men man bör ta 

hänsyn till principen. (Artsberg, 2005) 

 

                                                           
9
 http://www.kpmg.com/  

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 

12
 Ibid. 

http://www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/financial-reporting-news/frn-2011/Documents/FR%20News%20nr.%204%20juni%202011.pdf
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2.6 Tidigare studier 

 

I en artikel skriven av Ana Isabel Morais (2008) undersöktes hur företag på STOXX 600 

redovisade sina aktuariella vinster och förluster under det första året som IAS/IFRS standarder 

infördes, det vill säga under 2005.  

 

Resultatet visade att korridormetoden var den mest använda, hela 48,95% av de undersökta 

bolagen använde den metoden för att redovisa aktuariella vinster och förluster. Det här följdes av 

en hög andel om 44,36% som använde kapital igenkänningsmetoden, det vill säga redovisade 

direkt mot eget kapital. Metoden att redovisa direkt mot resultat användes i absolut minsta grad, 

endast av 6,69 % av bolagen.  

 

Matthias Amen (2007) skrev en artikel med fokus på förmånsbestämda pensionsplaner och 

möjligheten att i enlighet med IAS 19 jämföra möjligheten att erkänna aktuariella vinster eller 

förluster omedelbart i en separat rapport inom eget kapital eller använda sig utav 

korridormetoden.  

 

Slutsatsen är att de rekommenderar ett erkännande av en korridor, trots att en del av de 

aktuariella vinsterna och förlusterna aldrig tas upp samt att det inte utjämnar sig över tiden. Det 

som gör den här metoden bra är att den fungerar bra för den degenererande arbetskraften (en 

första arbetskraft som ständigt minskar). Dock är redovisning mot eget kapital bättre för den 

regenererande arbetskraften (anställda som lämnar företaget på grund av exempelvis död). Med 

hänsyn till de båda typerna av arbetskrafter så anser författaren till artikeln att metoden för eget 

kapital är den bästa, då den inte har något bortfall och att man därför inte missar någonting.  

 

J    h   B   y F      (2009)  k          USA h       “          ” p  sionssystem där 

arbetsgivarna inte behöver ha pensionsplaner vilket har medfört att många inte har det. Det här 

resulterar i att ungefär hälften av alla amerikanska arbetstagare har en pensionsplan. Jonathan 

B   y F            p          “          ” p    onssystemet måste ersättas med ett obligatoriskt 

universellt pensionssystem för att minska gapet mellan pensionen som amerikanska arbetare 

förväntar sig och pensionen det nuvarande systemet kan ge.  
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Frank D'andrea (2011) kom i sin artikel angående omarbetningen om förändringen av IAS 19 

fram till att de som idag använder sig utav korridormetoden kommer känna av en ökad volatilitet 

i sina ekonomiska resultat då planen som tidigare utjämnat resultatet nu tas bort. Dock så 

kommer den ändrade standarden att öka enhetligheten och jämförbarheten mellan olika företag. 

 

Det finns tidigare studier gjorda, både på kandidatnivå såväl som på magister- och mastersnivå, 

som berör IAS 19 på ett eller annat sätt. Vi har dock inte sett några studier som undersökt om 

varför olika företag använder sig av den metod de gör, det vill säga om de redovisar sina 

aktuariella vinster och förluster med hjälp av korridormetoden, direkt mot resultat eller direkt 

mot eget kapital metoden.  

 

När IAS 19 implementerades underlättades jämförbarheten mellan olika länder. Tidigare hade 

aktuariella vinster och förluster redovisats enligt landets egna lagar och standarder vilka skilde 

sig åt mycket mellan olika länder. Dock innebar IAS 19 att det blev svårare att jämföra företag i 

Sverige med varandra. IAS 19 innebar att det blev tre olika metoder att välja på till skillnad från 

tidigare. (Sandqvist, 2010) För intressenterna skulle det underlätta jämförbarheten om alla 

företag använde sig av samma redovisningsmetod (Svanström, 2008). 

 

I en studie från Göteborgs universitet kom de fram till att hela 60,9% av bolagen på large cap 

listan använde sig av korridormetoden och att de totala aktuariella förlusterna uppgick till 41 

711,4 miljoner kronor. Det motsvarade ett snitt på 1 489,7 miljoner kronor per företag (Ahlin, 

Ivarsson, 2011).  

 

Omarbetningen som sker av IAS 19 kommer innebära en långsiktig förbättring i och med att det 

är en förenkling av standarden. Det kommer dock fortfarande förekomma inkorrekt redovisning, 

det vill säga aktuariella vinster och förluster kommer uppstå, så länge aktuariella antaganden 

måste göras. (Quiroga, García Vargas, 2011) 
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3. METOD 

 

I det här kapitlet redogörs det för hur studien är genomförd. Först presenteras valet av ämne 

och metodvalet. Sedan redovisas det empiriska urvalet, datainsamling samt val av ansats. 

Dessutom tas en diskussion angående källkritik upp.  

 

3.1 Val av ämne 

 

Vartannat barn som föds idag förväntas leva tills det är 100 år samtidigt som var fjärde svensk är 

orolig för sin pension.
13

 Dessa faktorer gör att pensioner är ett relevant ämne att undersöka 

samtidigt som att det är intressant då det påverkar de flesta personer tids nog. 

 

Inom den förmånsbestämda pensionsplanen uppkommer det aktuariella vinster och förluster som 

kan redovisas med tre olika metoder. Vi fann det intressant att undersöka hur olika företag väljer 

att redovisa de aktuariella vinsterna och förlusterna då det påverkar företagen olika beroende på 

vilken metod som blir vald. Då det bara kommer att finnas en metod kvar från januari 2013 så är 

det intressant att utforska konsekvenserna av ett eventuellt metodbyte. 

 

3.2 Val av metod 

 

Empirin har främst samlats in genom enkäter samt en intervju med en redovisnings- och 

skattespecialist på SPP. Informationen angående aktuariella vinster och förluster, totala 

pensionskostnader samt de totala tillgångarna i årsredovisningarna har granskats i de fall där 

enkätrespondenterna gav svar som var användbara för studien. Enkäten är kvalitativ på grund av 

att frågorna har formulerats med öppna svarsalternativ. Anledningen till att en kvalitativ metod 

används är att man ofta vill undersöka ett område som det inte finns så mycket tidigare studier på 

vilket medför att man är ute efter så fylliga svar som möjligt (Johannessen, Tufte, 2003). Genom 

att använda öppna svarsalternativ kunde respondenterna svara mer uttömmande utifrån deras 

egna förutsättningar. 

                                                           
13

 http://www.dn.se/  

http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet


21 
 

Kvantitativ ansats hade inneburit att frågorna hade konstruerats med slutna svarsalternativ för att 

sedan kunna räkna på hur många som använde sig av en viss metod exempelvis. Kvantitativ 

metod innebär att fenomen kartläggs genom att räkna hur många som har svarat vad 

(Johannessen, Tufte, 2003). Hade den här metoden använts i studien så hade frågeställningen 

“    ö ” b                  b        på då det kan skilja mycket mellan olika företag.  

 

3.3 Empiriskt urval 

 

Urvalet i studien har begränsats till företag som är börsnoterade på Nasdaq OMX Nordic 

Stockholm inom large cap eller mid cap eftersom det är obligatoriskt för dessa företag att följa 

IASB:s regelverk och därmed IAS 19. Tanken från början var att endast tillfråga företag inom 

large cap, det vill säga företag med ett börsvärde på över en miljard euro
14

, för att inte få en så 

stor urvalsgrupp och för att lättare kunna generera svaren till hela gruppen. Urvalet breddades 

dock ganska snabbt då många företag svarade att de inte hade möjlighet att delta i studien.  

 

Breddningen gjordes då till large cap och mid cap på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Inom mid 

cap segmentet har företagen ett börsvärde på mellan 150 miljoner till en miljard euro.
15

  

 

Begränsningar gjordes till en tvärsnittsundersökning. Det innebär att studien endast utföll under 

en tidpunkt (Johannessen, Tufte, 2003). I det här fallet undersöktes hur företag redovisat sina 

aktuariella vinster eller förluster under 2010.  

 

3.3.1 Slutligt urval 

 

Totalt skickades 130 mail ut till börsnoterade företag (56 företag noterade på large cap listan och 

74 företag noterade på mid cap listan). Första omgången av mail skickades tredje och fjärde april 

2012 till 56 företag noterade på large cap listan. Den 18:e april skickades en påminnelse till de 

som inte hade svarat. Samma dag skickades även den första omgången av mail till 74 företag 

noterade på mid cap listan. Påminnelsen till dem skickades 27:e april. Den 14:e maj saknades 

                                                           
14

 http://www.ne.se/  
15

 Ibid. 

http://www.ne.se/lang/large-cap
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fortfarande många svar, då skickades en andra påminnelse ut till såväl företag noterade på large 

cap som på mid cap. 

 

Totalt svarade 37 företag att de inte hade möjlighet att medverka med att svara på frågorna av 

olika anledningar, 14 företag hjälpte till och gav svar som blev användbara för studien samt hela 

79 företag som inte svarade alls trots att två påminnelser skickades ut.  

 

3.4 Datainsamling 

 

Empirin har samlats in genom mail som skickats till företag noterade på Nasdaq OMX Nordic 

Stockholm large cap och mid cap samt en intervju. Enkäterna mailades ut till företagen, i första 

hand till den ekonomiansvarige. I de fall när inga kontaktuppgifter till denne hittades kontaktades 

annan ekonomirelaterad person eller företaget i helhet. Enkäterna bestod av tre frågor med öppna 

svar. Den första frågan var vilken metod som företaget använder sig av för att redovisa 

aktuariella vinster och förluster. Det vill säga om de använde sig av korridormetoden, direkt mot 

eget kapital eller direkt mot resultat. Den andra frågan var hur de företag som använder sig av 

korridormetoden kommer hantera situationen när metoden inte längre kommer accepteras från 

och med januari 2013. Den sista frågan gällde om företaget gjort någon konsekvensanalys inför 

borttagandet av korridormetoden och i sådana fall vad konsekvenserna förväntas bli. 

 

För att utföra studien sände vi ut mail till alla de företag som är börsnoterade på Nasdaq OMX 

Nordic Stockholm inom large cap och mid cap. Anledningen till att vi valde att skicka både till 

large cap (56 stycken av företagen) och mid cap (74 stycken av företagen) var för att vara 

förberedda på ett eventuellt stort bortfall då vi ansåg det troligt att många av företagen skulle 

välja att inte svara. Våra farhågor besannades då merparten av företagen inte svarade, endast 14 

av företagen gav användbara svar. Vi anser dock att dessa företag ska vara tillräckliga för att ge 

en bild utav hur de aktuariella vinsterna och förlusterna behandlas och varför de har valt den 

metod de valt.  

 

Den kvalitativa intervjun genomfördes med Anders Blennå som är redovisning - och 

skattespecialist på SPP. Innan intervjun mailades de sju viktigaste frågorna till Anders Blennå för 
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att han skulle kunna förbereda svaren och leta upp eventuell information som var nödvändig. 

Under intervjun kompletterades det med andra frågor för att få en djupare kunskap. 

 

För att få en bild Information angående företagens pensionsskulder inhämtades från 

årsredovisningarna från 2010 som svarade på enkäten 

 

3.5 Vetenskaplig ansats 

 

När en undersökning görs med deduktiv ansats menas att man utgår ifrån sådant som redan är 

känt. Man utgår ifrån en teori och applicerar den på ett speciellt fall så att teorin testas på 

verkligheten. Det positiva med den här ansatsen är att studien blir mindre färgad av forskarens 

uppfattningar, men samtidigt finns det en risk att den teori som forskaren utgår ifrån påverkar 

forskningen så att nya rön inte upptäcks. (Patel och Davidson, 2011) 

 

I en forskning med induktiv ansats studeras forskningsobjektet utan att först ha förankrat 

forskningen i en tidigare vedertagen teori. Med hjälp av den här metoden så kan det formuleras 

nya teorier. Risken med den induktiva ansatsen är att man inte vet något om hur generell teorin 

är då den baserar sig på empiri ifrån en specifik situation, tid eller grupp av människor. (Patel 

och Davidson, 2011) 

 

Den här studien bygger på en induktiv ansats då den inte utgår från tidigare teorier utan tanken är 

att undersöka sådant som inte redan tycks vara undersökt. Studien bygger på empiri insamlad 

genom enkäter samt en intervju. 

 

3.6 Källkritik 

 

De svar som vi fick från företagen på enkäten bör ses som tillförlitliga då det inte skulle påverka 

de negativt oavsett vad de svarade på frågorna. 
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Internetkällors tillförlitlighet är något som kan diskuteras, de går inte alltid att lita på. I en del fall 

har information tagits direkt ifrån företagets hemsida, den informationen kan vara vinklad så att 

företaget ska visa sin bästa sida mot allmänheten. Dock så har endast mycket ytlig information 

om företagen tagits från respektive hemsida, exempelvis företagens historia samt inom vilken 

bransch de verkar. Den typen av information bör vara relativt trovärdig. 

 

I de fall där andra typer av internetkällor har används kan det skilja från fall till fall hur hög 

trovärdigheten är. Generellt så är internetkällor inte alltid helt tillförlitliga då man inte kan veta 

med hög säkerhet vem det är som skrivit informationen på sidan.  

 

Böckernas tillförlitlighet kan skilja sig åt. Vad gäller gamla böcker så finns det en sannolikhet att 

det har kommit nyare forskning som kan anses vara bättre. I de böcker som är nya bör 

informationen vara relativt säker.  

 

I de fall då vi har använt oss direkt utav IAS 19-regelverken så är den källan mycket tillförlitlig, 

dock så finns det en risk att vi missförstått lagtexten. De vetenskapliga artiklarna som är med i 

studien kan även de ha blivit feltolkade då en del inte var skrivna på vårt modersmål.  

 

3.6.1 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet är studiens pålitlighet. När man tar hänsyn till om en studie är reliabel så är det tre 

faktorer inblandade: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att 

man tar hänsyn till om studien är så pass stabil så att resultat som gäller ett visst urval av 

respondenter ska bli relativt lik om hela populationen undersöks. Även om studien görs på ett 

urval en tid efter den första studien så ska resultatet bli detsamma, eller mycket likt. När man 

undersöker intern stabilitet så ställer man sig frågan om respondenternas svar är pålitliga och 

följaktiga, samt om de är relaterade till andra typer av undersökningar så att svaren kan 

appliceras även på dessa. Vad gäller internbedömarreliabilitet så analyserar man hur olika svar 

ska tolkas, exempelvis om en enkät är gjord med öppna svarsalternativ så kan det vara svårt att 

veta hur svaren ska kategoriseras. (Bryman, Bell, 2003) 
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Den här studien bör ha en bra stabilitet då det är ett stort antal företag som har frågats, och det är 

slumpmässigt vilka som har svarat. Med tanke på det bör de företag som svarat kunna 

representera företagen på Nasdaq OMX Nordic Stockholm large cap och mid cap relativt bra. 

Svaren från företagen bör vara pålitliga då det inte påverkar företagen negativt beroende på vad 

de svarat. Att analysera enkätsvaren bör inte ställa till det så att internbedömarreliabiliteten 

minskar då frågorna är ställda så att svaren blivit väldigt tydliga och lättanalyserade.  

 

Validiteten rör frågan huruvida det som utformats för att undersöka något i ett särskilt syfte 

verkligen undersöker just det (Bryman, Bell, 2003). Validiteten kan med andra ord beskrivas 

som frånvaro av systematiska mätfel, till skillnad från reliabiliteten som kan beskrivas som 

frånvaro av slumpmässiga mätfel.
16

  

 

Validiteten i studien bör vara hög då den har gjorts på ett stort urval och frågorna är ställda för 

att få svar som kan svara på de problemformuleringar som finns i studien. 

  

                                                           
16

http://www.ne.se/ 
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4. EMPIRI 

 

I det här kapitlet sammanställs studiens insamlade material, det vill säga enkätsvar från företag 

på large cap samt mid cap listan på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Även intervjun med Anders 

Blennå på SPP redovisas här.  

 

4.1 Enkäter 

 

Här redovisas de svar som erhållits från respondenterna genom enkätundersökningen från både 

large cap och mid cap segmenten på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Först redovisas de företag 

som använder sig av korridormetoden i dagsläget sedan direkt mot resultat och till sist de som 

redovisar aktuariella vinster och förluster direkt mot eget kapital.  

 

4.1.1 Korridormetoden 

 

Enligt tidigare studier av Alin & Ivarsson (2011) är korridormetoden den metod som de flesta 

använder sig av för att redovisa aktuariella vinster och förluster. Metoden innebär att endast de 

aktuariella vinsterna och förlusterna som överstiger “k         ” redovisas. I och med reformen 

av IAS 19 som träder i kraft 1 januari 2013 kommer korridormetoden inte längre vara tillåten 

därav är svaren angående hur dessa företag hanterar den omställningen väldigt angelägna.  

 

4.1.1.1 AB Industrivärden 

 

AB Industrivärden är ett investmentbolag som bildades år 1944 av Handelsbanken. Idag är det 

ett av de ledande investmentbolagen i norden. Syftet med att starta bolaget var att man efter 30-

talskraschen ville dela ut aktieinnehavet till bankens aktieägare. Det visade sig vara en 

framgångsrik idé och företaget utvecklades till att förvalta pensionskapital för de anställda vid 

Handelsbanken och SCA.  
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Målet för AB Industrivärden idag är att skapa hög tillväxt av substansvärdet som sedan ska göra 

det möjligt med en högre genomsnittlig totalavkastning under en längre period än för 

Stockholmsbörsen.
17

  

 

AB Industrivärden redovisar sina aktuariella vinster och förluster med hjälp av korridormetoden. 

Anledningen är att de tycker att det är en bra metod att använda sig av på lång sikt. De anser 

dock att valet av metod inte är någon stor fråga för dem på grund av att organisationen är så pass 

liten som den är. När de nya reglerna träder i kraft 2013 kommer det inte bli så stora 

konsekvenser för företaget då organisationen är så pass liten med få anställda. Företaget har inte 

gjort någon konsekvensanalys och inte heller några speciella anpassningar inför borttagandet av 

korridormetoden utan säger att de ska anpassa sig efter IFRS regelverk. (Gustavsson, 2012) 

 

I AB Industrivärdens årsredovisning (2010) framgick det att de oredovisade aktuariella 

förlusterna uppgick till fyra miljoner kronor år 2010. Det här motsvarar en väldigt liten del av 

företaget då deras totala tillgångar uppgick till 71 547 miljoner. Den utgående totala 

pensionsskulden för koncernen och moderbolaget uppgick till 68 miljoner kronor samma år.  

 

4.1.1.2 Fabege AB 

 

F b    ä         S                      h    ö       ch                        “W h b     

      h    ” 1924. 
18

 Företaget köpte sedan upp en del företag och gick ihop med andra företag. 

Det här resulterade till slut i att de 2005 bytte namn till Fabege. Den huvudsakliga 

sysselsättningen inom Fabege är uthyrning, förvaltning av kontorslokaler samt 

fastighetsutveckling.
19

 

 

Fabege använder sig utav korridormetoden för att redovisa sina aktuariella vinster och förluster. 

Anledningen till det är att en periodisering av pensionsavsättningarna minskar svängningarna 

som kan uppkomma med de andra metoderna, samt att resultatet inte belastas på samma sätt. När 
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 http://www.industrivarden.se 
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 http://fabege.se 
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 Ibid. 

http://www.industrivarden.se/Bolaget/Bolaget-i-korthet/
http://fabege.se/sv/Om-Fabege/Historik1/Historik/
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korridormetoden försvinner 2013 så kommer Fabege gå över till att redovisa alla aktuariella 

vinster och förluster i övrigt totalresultat. Fabege har ännu inte hunnit göra klart sin 

konsekvensanalys inför metodbytet. (Rosenthal, 2012) 

 

I Fabeges årsredovisning för 2010 så framgick inte de aktuariella vinsterna och förlusternas 

storlek. De totala tillgångarna uppgick till 29 263 miljoner kronor. Det som gick att tyda gällande 

pensioner var att pensionsutfäslelsen uppgick till 42 miljoner kronor. 

 

4.1.1.3 Handelsbanken 

 

Handelsbanken grundades 1871 och är idag en fullsortimentsbank för både privat- och 

företagskunder i Sverige. De har idag drygt 11 000 medarbetare, är verksamma i 22 länder och 

med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. 

Handelsbankens mål är att ha högre räntabilitet än genomsnittet hos de konkurrerande 

bankerna.
20

  

 

Handelsbanken periodiserar sina aktuariella vinster och förluster i dagsläget, det vill säga de 

använder sig av korridormetoden. Anledningen till det är att banken ser pensionsåtagandena som 

långsiktiga och bedömer att förändringar i ställningen i bankens pensionsplaner har benägenhet 

att jämna ut sig över tiden. Banken anser utöver det att värdeförändringar i pensionsskulder 

respektive förvaltningstillgångar har lite att göra med bankens kärnverksamhet och därmed inte 

bör påverka resultatet mer än nödvändigt då det endast stör den övriga resultatrapporteringen. 

(Bildstein-Hagberg, 2012) 

 

När korridormetoden avskaffas kommer Handelsbanken naturligtvis inte använda sig av metoden 

längre utan kommer övergå till de nya reglerna i IAS 19 och redovisa aktuariella vinster och 

förluster i övrigt totalresultat. De påpekar att det är viktigt att poängtera att de har bytt 

redovisningsmetod på grund av att det har betydelse för förståelsen av de finansiella rapporterna. 

De kommer även tydligt redovisa konsekvenserna av vad metodbytet innebär. (Bildstein-

Hagberg, 2012) 
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Handelsbanken redovisade 1 341 miljoner kronor i utgående balanserade aktuariella vinster för 

år 2010. De totala pensionsförpliktelserna uppgick till 17 212 miljoner kronor och de totala 

tillgångarna var 2 153 530 miljoner kronor. 

 

4.1.1.4 Duni 

 

Duni startade 1949 med deras allra första produkt som tillverkades i dalsland; en bägare av vaxat 

papper.
21

 Från det har Duni vuxit och nu blivit den ledande leverantören av produkter för 

dukning och take away inom central- och Nordeuropa. Målet är att skapa stämning vid alla 

tillfällen då mat och dryck serveras.
22

 

 

För att redovisa sina aktuariella vinster och förluster använder Duni sig idag utav 

korridormetoden. Den fungerar mycket bra för dem då pensionsskulden inom företaget inte är så 

stor. Problemet de ser med ett byte är att reglerna gäller retroaktivt vilket gör att jämförelseåret 

som finns i årsredovisningen måste räknas om. De behöver därmed göra en beräkning för varje 

kvartal 2012 för att få nya jämförelsetal. Pensionsskulden kommer att öka och eget kapital 

kommer att påverkas negativt motsvarande den aktuariella förlusten som är uppbokad per 2011-

12-31 (Haglund, 2012). 

 

I Dunis årsredovisning från 2010 framgick det att koncernen hade en oredovisad aktuariell 

förlust på 45 miljoner kronor. Duni gjorde däremot avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser med 180 miljoner kronor under 2010. Företagets totala tillgångar uppgick till 3 021 

miljoner kronor. 

 

4.1.1.5 JM AB 

 

JM AB:s verksamhet är främst inriktad på nyproduktion av bostäder men arbetar även med 

projektutveckling av kommersiella lokaler och entreprenadverksamhet. De riktar främst in sig på 
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attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsområden i 

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Deras mål är att vara ledande projektutvecklare 

av kvalitativa bostäder i norden. 
23

  

 

JM AB redovisar aktuariella vinster och förluster enligt korridormetoden. Anledningen till det 

här säger de är att regelverket tidigare har sett ut så samt att praxis bland svenska företag har 

varit att använda sig av korridormetoden. JM AB kommer ta in sina aktuariella förluster i eget 

kapital från och med 2013 och räkna om jämförelsetalen. De kommer sedan löpande ta in de 

aktuariella förlusterna i övrigt totalresultat, precis som IAS 19 kommer kräva. (Palm, 2012) 

 

I årsredovisningen för 2010 framgick det att de oredovisade aktuariella förlusterna uppgick till 

106 miljoner kronor. De totala pensionsförpliktelserna uppgick till 691 miljoner kronor och de 

totala tillgångarna uppgick till 8443 miljoner kronor. 

 

4.1.1.6 Addtech 

 

Addtechs affärsidé är oförändrad sen de startade 1906;
24

 de utvecklar och säljer tekniskt 

avancerade produkter och komponenter från utländska tillverkare till den nordiska industrin.
25

 

 

Addtech använder sig utav korridormetoden och har gjort det i många år. I förhållande till 

storleken på företaget så är inte pensionsskulderna så stora inom företaget, vilket gjort att valet 

av redovisningsmetod inte varit någon stor fråga för företaget då effekterna blir blygsamma 

oavsett val av metod. (Nyberg, 2012) 

 

Addtech gjorde en konsekvensanalys för byte av redovisningsmetod i samband med 

årsredovisningen för 2011. De kom då fram till att pensionsskulden kommer öka något samt eget 

kapital kommer minska, i övrigt kommer det inte bli några stora effekter i balansräkningen eller 

på nyckeltalen. Nyberg informerar dock om att de inte är tillräckligt klara så att några siffror kan 
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lämnas ut då årsredovisningen lämnas ut först i juli detta år. När korridormetoden försvinner 

2013 så kommer Addtech att redovisa aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat så att 

effekterna hamnar direkt i eget kapital istället för att de ska spridas ut som de gör med 

korridormetoden. (Nyberg, 2012) 

 

Addtech har inte haft någon tillgång till uppgifterna som gör det möjligt att redovisa den 

förmånsbestämda planen som en förmånsbestämd. Pensionsplanen som tryggas genom 

försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd pensionsplan. Det framgår därmed 

inte vad de aktuariella vinsterna och förlusterna är i årsredovisningen. De totala 

pensionskostnaderna per 2011-03-31, då de har brutet räkenskapsår, var 94,4 miljoner kronor. De 

totala tillgångarna uppgick till 2 309 miljoner kronor per 2011-03-31. 

 

4.1.1.7 Meda 

 

Meda är ett internationellt specialty pharmaföretag. Deras produktportfölj består främst av 

produkter inom astma/allergi, hjärta/kärl, smärta/inflammation, dermatologi och centrala 

nervsystemet. Meda har egna företag i 50 länder och omsättningen översteg 11 miljarder under 

2010. Medas läkemedel säljs i drygt 120 olika länder.
26

 

 

Redovisningen av aktuariella vinster och förluster sker med hjälp av korridormetoden. Metoden 

är vald med hänsyn till att det ger en möjlighet att lägga en del av pensionsskulden utanför 

balansräkningen och således påverka diverse nyckeltal positivt såsom exempelvis soliditet. 

 

När de nya IAS 19 reglerna träder i kraft 1 januari 2013 kommer Meda rätta sig efter dem och 

redovisa de aktuariella vinsterna och förlusterna i övrigt totalresultat. Detta kommer ge en effekt 

från och med den kvartalsrapport som redovisas för kvartal 1 under 2013. Jämförelseåret måste 

räknas om och redovisas enligt den nya standarden. För 2011 skulle förändringen av den ändrade 

standarden inneburit att pensionsavsättningen skulle ha ökat med 322 miljoner kronor exklusive 
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eventuell effekt av särskild löneskatt och avkastningsskatt och att eget kapital skulle ha minskat 

med 200 miljoner kronor. (Arneland, 2012) 

 

Medas avsättningar för ersättningar efter avslutad anställning uppgick till 789 miljoner kronor 

per sista december 2010 enligt årsredovisningen. Av dessa avsedde 206 miljoner kronor den 

aktuariella förlusten i företaget. Koncernens totala tillgångar uppgick till 33 562 miljoner kronor. 

 

4.1.1.8 Axfood AB 

 

Axfood är ett företag som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln. 

Detaljhandeln drivs huvudsakligen genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra.
27

 

Axfood startade år 2000 genom samgående av Hemköp, D&D dagligvaror samt förvärv av Spar 

Inn Snabbgross. Därefter har Axfood utvecklats och Hemköp och Willys har fått egna 

märkesvaror under eget namn. 
28

 

 

Från 2006 har Axfood redovisat enligt korridormetoden. Anledningen till det var att effekterna 

av förändringen slås ut över återstående löptid på pensionsskulden. En redovisning över eget 

kapital ger ökad volatilitet i balansräkningen och eget kapital. Beroende på det krävs det 

noggrannare beräkningar under löpande år istället för den prognos de går på för de 

nästkommande åren. När IAS 19 förändras 2013 så att man endast får redovisa i övrigt 

totalresultat så kommer Axfood att anpassa sig till det. Axfood AB har ännu inte hunnit klart 

med sin konsekvensanalys. (Rådström, 2012) 

 

Nuvärdet av Axfoods pensionsavsättningar uppgår till 430 miljoner varav 68 miljoner kronor 

motsvarar företagets oredovisade aktuariella förlust enligt årsredovisningen från 2010. 

Koncernens totala tillgångar uppgick till 7 664 miljoner kronor samma år. 
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4.1.2 Direkt mot resultat 

 

I dagens läge (2012) så kan företag välja att redovisa aktuariella vinster och förluster direkt i 

resultaträkningen. Metoden måste dock användas konsekvent från period till period för att vara 

godkänd. (IAS 19 p.93) 

 

4.1.2.1 Hakon invest AB 

 

Hakon invest är ett investmentföretag som investerar långsiktigt i handelsinriktade företag inom 

Norden. Hakon invest äger 40 % av Ica AB, vilket är basen för verksamheten.
29

 Hakon invest 

bildades 2000 under namnet ICA förbundet invest, därefter börsnoterades de på Nasdaq OMX 

Nordic Stockholm large cap år 2005. Den största anledningen till att Hakon invest finns på 

börsen är för att bevara ICA-idén.
30

 

 

ICA har valt att redovisa aktuariella vinster och förluster direkt i resultaträkningen vilket har 

medfört att även Hakon invest valt att använda sig av den redovisningsmetoden. Ingen 

konsekvensanalys är ännu gjord. (Muresu, 2012) 

 

Hakon Invests totala pensionskostand per bokslutsdagen 2010 uppgick till 67 miljoner kronor där 

tre miljoner avsåg en aktuariell vinst. Koncernens totala tillgångar uppgick till 39 703 miljoner 

kronor enligt årsredovisningen.  

 

4.1.2.2 SSAB 

 

SSAB är en av de ledande producenterna av höghållfasta stål. De har runt 9000 anställda i 45 

olika länder. Deras produktionsanläggningar finns i Sverige och USA samt att de sker 

bearbetning och färdigställning av olika stålprodukter i Kina. SSAB:s höghållfasta stål säljs över 

hela värden.
31
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SSAB bokförde hela aktuariella vinsten eller förlusten direkt i resultatet fram till 2011. 

Anledningen till det här är att deras förmånsbestämda pensionsplaner är få och små vilket medför 

att de aktuariella effekterna är mycket små. På grund av att direkt mot resultat metoden inte 

längre kommer vara tillåten från och med 2013 valde SSAB att redan 2011 att ändra metod. De 

bokför därmed de aktuariella vinsterna och förlusterna i övrigt totalresultat som den nya 

rekommendationen kräver. (Skoglund, 2012)  

 

SSAB:s totala pensionskostander uppgick 2010 till 343 miljoner kronor enligt årsredovisningen. 

Koncernens totala tillgångar uppgick samma år till 61 053 miljoner kronor. De aktuariella 

vinsterna och förlusterna var mycket svåra att tyda i denna årsredovisning. 

 

4.1.3 Direkt mot eget kapital 

 

Den här metoden är den metod som kommer vara accepterad från och med 1 januari 2013 när 

den nyutformade IAS 19 träder i kraft. Alla företag kommer då bli tvungna att redovisa 

aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat i balansräkningen.  

 

4.1.3.1 Securitas 

 

Securitas startade 1934 under namnet Hälsingborgs nattvakt. Därefter expanderade det snabbt 

och blev sedan ett rikstäckande säkerhetsföretag. 1989 expanderade de och började arbeta även i 

andra länder, för att kort därefter bli ett börsnoterat företag år 1991.
32

 Securitas arbetar med att se 

till så att alla platser ska vara säkra, såväl hemmet, arbetet och samhället i stort.
33

 

 

Securitas redovisar idag alla de aktuariella vinsterna och förlusterna direkt mot eget kapital och 

har gjort det sedan möjligheten infördes. På det sättet säkerställer de att pensionsskulden bättre 

avspeglar de framtida kassaflödena som uppstår vid betalningar av intjänade pensioner och andra 

                                                           
32

http://www.securitas.com/ 
33

 Ibid. 



35 
 

förmåner efter avslutad anställning. Samtidigt undviker de volatiliteten som uppstår vid 

redovisning direkt mot resultatet. (Lindström, 2012) 

 

Securitas hade på bokföringsdagen för 2010 en aktuariell förlust på 118 miljoner kronor enligt 

årsredovisningen. De totala pensionskostnaderna är osäkra då de redovisar som avgiftsbestämd 

pensionsplan då de inte fått tillräcklig information för att fastställa den förmånsbestämda planens 

andel av tillgångar och skulder. De totala tillgångarna i Eniro uppgick 2010 till 9925 miljoner 

kronor 

 

4.1.3.2 Eniro 

 

Eniro är nordens största sökföretag med 3 600 anställda i norden samt Polen. Verksamheten 

bedrivs genom dotterbolag i de olika länderna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
34

  

 

Eniro använde fram till räkenskapsåret som avslutades 2011-12 -31 sig av korridormetoden i 

likhet med många andra företag. Från och med 1 januari 2012 redovisar de enligt de regler som 

träder i kraft 2013 och balansför alla vinster eller förluster direkt i totalresultatet. Det vill säga 

alla vinster och förluster är därmed inkluderade i balansräkningen. Eniro valde att gå över till den 

här metoden ett år tidigare än de egentligen behövde. De ansåg att det var lika bra eftersom de 

inte hade några problem med varken soliditet eller eget kapital. Bytet av redovisningsmetod hade 

även viss positiv inverkan på resultatet under 2012 vilket naturligtvis många intressenter 

uppskattade. (Luks, 2012) 

 

De oredovisade aktuariella förlusterna för Eniro uppgick till 226 miljoner kronor enligt 

årsredovisningen för 2010. De totala pensionskostnaderna inom koncernen uppgick till 191 

miljoner kronor och de totala tillgångarna till 10 587 miljoner kronor.  
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4.1.3.3 Lundbergs 

 

Lundbergs är ett investeringsföretag som förvaltar och utvecklar en mängd andra företag.
35

 

Lundbergs startade 1944 med inriktning på bostadsbyggnation. Grundaren insåg dock tidigt att 

det skulle löna sig att bredda verksamheten med fastighetsförvaltning.
36

  

 

Lundbergs redovisar sina aktuariella vinster och förluster direkt i eget kapital då de vill slippa 

hantera korridormetoden. De anser att det känns enklare att ta hela de aktuariella förändringarna 

direkt när de kommer utan att det påverkar resultatet. (Cronerud, 2012) 

 

Lundbergs aktuariella vinster uppgick till 96 miljoner kronor år 2010 enligt årsredovisningen. De 

totala pensionskonstnaderna uppgick till 204 miljoner kronor och de totala tillgångarna uppgick 

till 23 048 miljoner kronor år 2010. 

 

4.1.3.4 Getinge group 

 

Getinge group är en företagsgrupp som fokuserar på det senaste inom medicinsk teknik. 

Företaget har en personalstyrka på drygt 11 500 anställda och finns representerade i hela 

världen.
37

  

 

Getinge group valde att redan 2011 övergå till de nya IAS 19 reglerna som träder i kraft först 

2013. Tidigare använde de sig av korridormetoden (årsredovisning, 2009). Det innebär att de 

redovisar sina aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat i balansräkningen. 

Anledningen till att de valde att övergå till de nya reglerna tidigare var att de gjorde en 

omläggning av sina pensionsskulder i Storbritannien vid den tidpunkten. (Andreasson, 2012) 
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I Getinge groups årsredovisning (2010) framgick det att den aktuariella förlusten uppgick till 313 

miljoner kronor och de totala pensionskostnaderna för företaget var 419 miljoner kronor. De 

totala tillgångarna uppgick till 34 585 miljoner kronor. 

 

4.2 Intervju med Anders Blennå, SPP 

 

Anders Blennå arbetar som redovisnings- och skattespecialist på SPP och har gjort det sedan 

2007 då företaget köptes upp av norska Storebrand. Innan dess arbetade han hos Handelsbanken 

Liv i 10 år, som då ägde SPP.  

 

SPP redovisar aktuariella vinster och förluster enligt metoden direkt mot eget kapital. Den 

främsta anledningen till det är att moderbolaget Storebrand använder sig av den här metoden och 

därmed måste även SPP göra det. Företagen inom samma koncern måste använda sig av samma 

metod vid redovisningen av aktuariella vinster och förluster. SPP använde sig av direkt mot eget 

kapital metoden redan innan de blev uppköpta av Storebrand. Anledningen till att de valt att 

använda sig av just den metoden är på grund av att deras pensionsavsättningar inte uppgår till så 

stora belopp vilket gör att de anser att det är bättre att redovisa hela de aktuariella vinsterna och 

förlusterna eftersom det helt enkelt är enklare. Då SPP inte anser att de behöver ha ett precis 

jämnt resultat från år till år känner de inte att det är nödvändigt att använda sig av 

korridormetoden som skulle jämna ut de aktuariella vinsterna eller förlusterna. Dessutom handlar 

det om relativt små summor i jämförelse med deras resultat vilket medför att de inte påverkar 

företaget i stort. Att redovisa direkt mot resultat har de valt bort, trots att det inte handlar om 

några stora summor, eftersom de inte vill att de aktuariella vinsterna och förlusterna ska påverka 

resultatet i företaget.  

 

Anders Blennå har inte sett att det finns några samband mellan inom vilken bransch företaget 

arbetar och vilken metod de väljer för att redovisa sina aktuariella vinster och förluster. Han har 

däremot sett en tendens till att de företag som har aktuariella vinster eller förluster som utgör en 

större del av resultatet inom företaget har en förmåga att välja korridormetoden. Anledningen till 

att företag med stora aktuariella vinster eller förluster väljer korridormetoden är på grund av att 

metoden utjämnar de aktuariella vinsterna och förlusterna. Det medför att resultatet samt diverse 
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nyckletal inte påverkas lika mycket som det skulle ha gjort vid valet av en annan 

redovisningsmetod. Har företaget endast små aktuariella vinster och förluster anser Anders 

Blennå att det inte finns någon mening med att använda sig av korridormetoden utan att företaget 

då lika gärna kan redovisa hela summan. Han menar på att det finns många företag som ser 

posten aktuariella vinster och förluster som en post som mestadels stör och inte kan hänföras 

som en del av resultatet.  

 

Inom IFRS/IAS är det vanligt att det finns flera olika alternativ för hur saker ska redovisas. Det 

här beror troligen på att det är väldigt många länder som tillämpar IFRS/IAS standarderna. De 

länder som tillämpar IASB:s standarder har lagar som ser väldigt olika ut vilket gör att det är 

svårt att göra en standard som passar alla länder. Därmed finns det ofta fler alternativ att välja på 

för att IFRS/IAS ska kunna anpassas till landets lagar.  

 

Anledningen till att det från och med 1 januari 2013 endast ska vara tillåtet att redovisa 

aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat i balansräkningen är främst på grund av att 

det ska vara en enhetlig metod. Att det inte har varit så från början är för att det har varit svårt att 

komma överrens på grund av att det är så pass många länder som tillämpar IFRS/IAS och därav 

har det funnits många meningsskiljaktigheter angående vilken metod som är bäst att tillämpa. 

När IASB sätter standarder så är jämförbarheten en viktig faktor de tar hänsyn till. Därav är 

korridormetoden inte den lämpligaste metoden eftersom inte hela de aktuariella vinsterna och 

förlusterna redovisas när den metoden används. Det här gör att det endast är det egna företaget 

som kan jämföra från år till år medans det blir svårt att jämföra ett företag som använder sig av 

korridormetoden med ett annat företag som istället använder sig av direkt mot resultat eller eget 

kapital metoden.  

 

Med tanke på att redovisningen av de aktuariella vinsterna och förlusterna enligt omarbetade IAS 

19 kommer redovisas lite utanför det normala resultatet borde inte konsekvenserna bli så stora 

enligt Anders. Han menar på att den nya enhetliga redovisningen bör bli åt det bättre hållet. 
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5. ANALYS 

 

I det här kapitlet kommer den data som samlats in i form av intervju, enkätundersökning samt 

årsredovisningar att analyseras. Empirin kommer att kopplas ihop med den teoretiska 

referensramen och jämföras med varandra för att få svar på syftet med studien.  

 

5.1 Val av redovisningsmetod 

 

5.1.1 Korridormetoden 

 

I undersökningen som gjordes i form av en enkät till företagen noterade på Nasdaq OMX Nordic 

Stockholm large cap och mid cap visade de svar vi fick in på att korridormetoden var den 

vanligaste metoden att använda sig av vid redovisningen av aktuariella vinster och förluster. Det 

här stämmer överrens med tidigare studier gjorda av såväl Ana Isabel Morais (2008) som av 

Ahlin och Ivarsson (2011).  

 

Företagen som använder sig av korridormetoden för att redovisa aktuariella vinster och förluster 

gör det av olika anledningar men de flesta motiverar det mer eller mindre tydligt att den här 

metoden är att föredra då inte hela vinsten eller förlusten behöver redovisas. Korridormetoden 

gör det tillåtet att endast den del som överstiger 10 % av nuvärdet på den förmånsbestämda 

förpliktelsen eller 10 % av det verkliga värdet av eventuella förvaltningstillgångar redovisas.  

Anledningen till att det är tillåtet att endast redovisa de aktuariella vinsterna och förlusterna som 

överstiger korridoren med 10 % är att det antas utjämna varandra på lång sikt (IAS 19 p.95). 

Flera företag anser att den metoden inte ger lika stor volatilitet som de andra två metoderna kan 

göra i såväl eget kapital som i resultatet. Sundgren et al. (2009) har påpekat att fördelen med 

metoden är minskad volatilitet i företagens resultat.  

 

Handelsbanken tycker även att värdeförändringar i pensionsskulder inte bör påverka företaget 

mer än nödvändigt då de anser att det har väldigt lite att göra med företagets kärnverksamhet. 
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Sundgren et al (2009) påpekar att resultatet kan ses som ett mått på företagets och ledningens 

prestation och därmed vill företag inte att de aktuariella vinsterna och förlusterna ska påverka 

resultatet på grund av att det inte är någonting som ledningen kan styra över. Även Anders 

Blennå från SPP menar på att det troligen finns många företag som tänker på just det här sättet 

och endast tycker att aktuariella vinster och förluster är en post som stör och inte kan ses som en 

del av företagets resultat. Han tror att många av företagen som anser det väljer att använda sig 

utav korridormetoden på grund av att en del av vinsten, eller kanske främst förlusten, då inte 

behöver redovisas.  

 

AB Industrivärden och Addtech som har valt att använda sig av korridormetoden menar på att 

valet av metod inte har varit någon stor fråga på grund av att pensionsskulderna inte utgör någon 

stor del av företaget. De menar därmed att de aktuariella vinsterna eller förlusterna som finns är 

så pass små att valet av metod inte har någon betydelse. Anders Blennå från SPP var även han 

inne på samma spår som de här två företagen. Han menar dock på att om ett företags aktuariella 

vinster eller förluster inte uppgår till några större summor finns det ingen mening för företaget att 

använda sig av korridormetoden. JM AB menar på att korridormetoden har setts som praxis 

bland svenska företag. Det här kan vara anledningen till att många använder sig utav den 

metoden trots att de aktuariella vinsterna eller förlusterna inte är så stora. Anders Blennå menar 

på att företag som inte påverkas av vinsten eller förlusten lika gärna borde kunna redovisa hela 

summan i antingen resultatet eller direkt i eget kapital.  

 

5.1.2 Direkt mot resultat 

 

Av de undersökta företagen var det endast två företag som redovisat aktuariella vinster och 

förluster med hjälp av direkt mot resultat metoden, som ger en bättre bild av pensionsskuldens 

storlek enligt Sundgren et al (2009). Hakon Invest motiverade sitt val av att redovisa direkt mot 

resultatet med att ICA som är deras huvudbolag valt den metoden, det har medfört att även de 

använder sig utav den. Anders Blennå (2012) påpekade att företag som är inom samma koncern 

måste använda samma metod vid redovisning av aktuariella vinster och förluster.  
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SSAB använde sig av metoden att redovisa direkt mot resultat fram till 2011 då de bytte till att 

redovisa i övrigt totalresultat precis som den omarbetade IAS 19 kommer kräva från och med 1 

januari 2013
38

. Anledningen till att de tidigare använde sig av metoden att redovisa direkt i 

resultatet berodde på att deras förmånsbestämda pensionsplaner är väldigt få. Det medför därmed 

att de aktuariella vinsterna och förlusterna är små och inte påverkar företaget i stort.  

 

Väljer företagen att använda sig av metoden att redovisa direkt mot resultatet finns det ett krav 

på att metoden ska användas konsekvent från period till period. Enligt Sundgren et al. (2009) 

stämmer den här redovisningsmetoden av aktuariella vinster och förluster bättre överrens med ett 

balansräkningsperspektiv.  

 

5.1.3 Direkt mot eget kapital 

 

Två av de fyra företagen som använder sig av direkt mot eget kapital metoden har bytt till den 

här metoden nyligen. Det har gjorts på grund av att omarbetade IAS 19 som träder i kraft 1 

januari 2013 endast kommer tillåta redovisning av aktuariella vinster och förluster i övrigt 

totalresultat. Securitas och Lundbergs som har redovisat direkt mot eget kapital under en längre 

period har valt metoden på grund av att de då undviker volatiliteten i resultatet. Enligt Sundgren 

et al (2009) medför den här metoden dock att det kan bli stora förändringar i eget kapital från år 

till år. 

 

Securitas menar även att den här metoden är bra eftersom den säkerställer att pensionsskulden 

bättre avspeglar de framtida kassaflödena som uppstår vid betalningar av intjänade pensioner och 

andra förmåner efter avslutad anställning. Lundbergs föredrar den här metoden eftersom de vill 
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slippa hantera korridormetoden. De anser att det känns lättare att ta hela de aktuariella 

förändringarna när de uppkommer.  

Getinge group valde att redan 2011 gå över till att redovisa i övrigt totalresultat på grund av att 

de gjorde en omläggning av sina pensionsskulder i Storbritannien vid tidpunkten. Eniro valde att 

övergå till metoden att redovisa direkt mot eget kapital från och med 2012 då de ansåg att det var 

lika bra eftersom de ändå inte hade några problem med varken soliditet eller eget kapital vid 

tillfället. Bytet i förtid kommer gynna företagen på grund av att omarbetade IAS 19 kommer 

tillämpas retroaktivt från och med 2012 för alla företag.
39 

 

5.2 Anpassning när korridormetoden tas bort 

 

Alla de företag som deltagit i studien som använder sig av korridormetoden i nuläget svarar att 

de kommer följa IAS 19 nya regler och redovisa i övrigt totalresultat. De åtta företagen verkar 

vara överrens om att vänta till 2013 med bytet av metod. Det här beror säkerligen på att 

korridormetoden ses som en förmånlig metod.  

 

Av de som redovisar i övrigt totalresultat är det två av de fyra undersökta företagen som tidigare 

har använt sig av korridormetoden men som redan har bytt metod på grund av reglerna som 

träder i kraft 2013. Som orsak till att de har valt att byta metod tidigare anger Eniro att de inte 

hade några problem med varken soliditet eller eget kapital. Getinge group uppger däremot att det 

berodde på en omläggning av deras pensionsskulder i Storbritannien och att de därför valde att 

byta metod i samband med det.  

 

5.3 Konsekvenser av införandet av omarbetade IAS 19 

 

Från och med 1 januari 2013 då omarbetade IAS 19 börjar gälla måste företagen anpassa sig till 

att redovisa aktuariella vinster och förluster direkt mot eget kapital. Detta medför att alla företag 
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kommer bli tvungna att bryta mot kongruensprincipen som säger att alla resultatpåverkande 

poster ska redovisas i resultaträkningen (Artsberg, 2005). Att redovisa direkt mot eget kapital 

anses vara väsentligt då hela aktuariella vinsten eller förlusten redovisas istället för att endast en 

del redovisas som vid användning korridormetoden. (Sundgren et al, 2009) 

 

En stor fördelen med omarbetade IAS 19 är att det endast kommer finnas ett sätt att redovisa 

aktuarilla vinster och förluster på. Det här gör att jämförbarheten mellan företag som följer IAS 

19 kommer öka. Enligt Svanström (2008) kommer det här underlätta för intressenterna. Quiroga 

och García Vargas (2011) påpekar att trots förenklingen av standarden kommer det fortfarande 

uppkomma aktuariella vinster och förluster så länge som aktuariella ataganden måste göras.  

 

Aktuariella vinster och förluster är endast fiktiva på grund av att förändringar i aktuariella 

antaganden ständigt sker. Det här gör att vinsterna och förlusterna över en längre tid kan ta ut 

varandra och att företaget därmed inte påverkas av några aktuariella skillnader. Redovisning 

direkt mot eget kapital kan därför ses som relevant på grund av att de aktuariella förändringarna i 

slutändan möjligen inte påverkar företagets resultat.  

 

I den här studien har fokus lagts på de företag som använder korridormetoden och vad 

konsekvenserna för dessa företag kan tänkas bli. Av de företag som undersökts använder sig åtta 

av 14 företag sig utav korridormetoden, av dem är det endast ett fåtal som färdigställt  en 

konsekvensanalys. Samtliga av dem har dock kommit fram till att pensionsskulden kommer att 

öka samt att det egna kapitalet kommer att påverkas negativt. Det här argumentet stöds av Frank 

D'andrea som i sin artikel påpekar att volatiliteten i företagens ekonomiska resultat kommer öka 

eftersom utjämningsmetoden (korridormetoden) tas bort. Anledningen till att många av företagen 

ännu inte hunnit klart med sin konsekvensanalys är att årsredovisningen i många fall ska vara 

klar först till juli 2012.  
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5.4 Metodkritik 

 

För att studien skulle bli mer reliabel hade det varit bra om kvalitativ intervju hade gjorts med de 

företag som svarade på den enkät som skickades ut per mail. På det sättet skulle man kunna få 

mer djupgående svar i varför de valt den metod de använder sig av samt kunnat ta reda på mer 

om företaget och se hur de tror att de skulle påverkas av bytet av metod 2013. Anledningen till 

att det tillvägagångssättet inte valdes är att det hade varit mycket mer tidskrävande och därmed 

hade antal företag som undersöks behövts minskats markant.  

 

Det hade varit bra att ta med ett större urval i studien så att undersökningen hade blivit mer 

tillförlitlig. Det är möjligt att det hade hjälpt att kontakta företagen per telefon istället för vi mail 

för att få snabbare och fler svar. Många företag valde att inte svara på mailen som skickades ut, 

trots två påminnelser.  

 

5.5 Bortfallsanalys 

 

Mail skickades ut till 130 företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm large cap och mid 

cap. Av dessa 130 företag så var det endast 14 företag som angav användbara svar, resterande 

svarade inte alls alternativt svarade att de inte hade möjlighet att medverka i studien av olika 

anledningar. Att vi fick svar ifrån så pass liten del av urvalet gör att tillförlitligheten i studien 

minskade markant. 

 

5.6 Förslag på vidare forskning 

 

Ett förslag på vidare forskning som skulle vara intressant längre fram i tiden är att studera hur 

företagen påverkats av implementeringen av den omarbetade IAS 19. Vad blev det för 

konsekvenser för företagen som använde sig av korridormetoden vid bytet till att redovisa de 

aktuariella vinsterna och förlusterna i övrigt totalresultat.  
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6. SLUTSATS 

 

I det här kapitlet redovisas studiens slutsatser och syftet besvaras.  

 

Syftet med den här studien var att ta reda på vad anledningen till att korridormetoden, direkt mot 

eget kapital eller direkt mot resultat metoden har valts för att redovisa aktuariella vinster och 

förluster. Det har även undersökts hur företagen som använder sig av korridormetoden hanterar 

situationen att metoden inte kommer vara accepterad från och med 1 januari 2013 samt hur det 

här kommer påverka dem.  

 

De flesta företag som använder sig av korridormetoden motiverar sitt val med att metoden är att 

föredra på grund av att inte hela aktuariella vinsten eller förlusten behöver redovisas vilket 

medför att volatiliteten minskar. Korridormetoden föredras även på grund av att företag inte ser 

aktuariella vinster och förluster som en del av företagets kärnverksamhet och därmed vill man att 

de ska påverka så lite som möjligt.  

 

Av de två företag i studien som använder sig av metoden att redovisa direkt mot resultat är det 

svårt att dra någon slutsats om på grund av att dem båda har angett olika anledningar. Hakon 

Invest AB anger som huvudanledning till att de använder just den här metoden att deras stora 

underbolag ICA använder den här metoden och de därmed också gör det. SSAB däremot menar 

på att deras aktuariella vinster och förluster är så små och att det är därför de kan redovisa i 

resultatet.  

 

I den här studien är det fyra av de undersökta företagen som använder sig av metoden att 

redovisa direkt mot eget kapital. Två av företagen har dock bytt till den här metoden nyligen på 

grund av att det är den som kommer vara accepterad från och med 1 januari 2013. Företagen som 

redovisar aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat gör det för att undvika volatilitet i 

resultatet.  

 

Slutsatsen angående varför företag har valt att använda sig av den metod de gör när de redovisar 

aktuariella vinster och förluster blir att korridormetoden främst väljs på grund av att de 

aktuariella vinsterna och förlusterna genom den här metoden inte påverkar företaget i samma 
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utsträckning som de andra två metoderna. Angående metoden att redovisa direkt mot resultatet 

går det tyvärr inte att dra någon slutsats om eftersom det endast är två företag i den här studien 

som använder sig av metoden och de har angett olika anledningar. Direkt mot eget kapital 

föredras framför att redovisa mot resultatet då företagen inte vill att de aktuariella vinsterna och 

förlusterna ska påverka resultatet i företaget.  

 

Överlag tycker alla de undersökta företagen att korridormetoden bör väljas om de aktuariella 

vinsterna och förlusterna uppgår till betydliga summor. Anders Blennå från SPP är även tydlig 

med att det inte finns någon mening för företag som inte påverkas av aktuariella vinster och 

förluster att använda sig av korridormetoden.  

 

De flesta företag som använder sig av korridormetoden väntar med att byta till att redovisa i 

övrigt totalresultat fram till 1 januari 2013 då omarbetade IAS 19 träder i kraft. Anledningen är 

att korridormetoden ses som en förmånlig metod för företagen och de väntar således med att byta 

metod så länge som möjligt.  

 

De exakta konsekvenserna för företagen i och med att korridormetoden tas bort är ännu lite tidigt 

att uttala sig om. De flesta av företagen gör konsekvensanalyser för att se hur bytet av metod 

kommer påverka företaget, dock publicerar de flesta dem i samband med årsredovisningarna 

vilket innebär att många blir offentliga först i juli. Bytet från korridormetoden till att redovisa i 

övrigt totalresultat innebär dock att pensionsskulden kommer att öka och eget kapital kommer 

påverkas negativt. 
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BILAGOR  

 

Bilaga 1 Enkät 

 

 Varför har ni valt att använda den metod ni använder er utav vid redovisning av de 

aktuariella vinsterna och förlusterna? Det vill säga redovisar ni med hjälp av 

korridormetoden, direkt mot eget kapital eller direkt mot resultat.  

 

 Om ni använder er utav korridormetoden, hur har ni tänkt hantera situationen när 

metoden avskaffas 2013? 

 

 Har ni gjort någon konsekvensanalys inför borttagandet av korridormetoden januari 

2013? Vad tror ni konsekvenserna för ert företag blir i och med bytet av 

redovisningsmetod? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

 Berätta lite om jobbets innebörd och din karriär. 

 Varför tror du att företag har valt att använda sig av korridormetoden, direkt mot eget 

kapital eller direkt mot resultatet när de redovisar sina aktuariella vinster och förluster? 

 Kan man se några samband mellan företag vid valet av redovisningsmetod av aktuariella 

vinster och förluster? (exempelvis branscher och små eller stora företag etc.) 

 Är det många som redan har anpassat sig till de nya reglerna eller verkar det som att de 

flesta väntar till 2013 med att övergå till att redovisa i övrigt totalresultat? 

 Hur kommer det sig att det har funnits tre olika metoder att välja på och inte bara en 

metod? 

 Vad är anledningen till att korridormetoden och att redovisa direkt mot resultatet tas bort 

2013? 

 Vad tror du konsekvenserna blir av att korridormetoden tas bort 2013? 

 Hur kommer detta att påverka företagen? 

 


