
1 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har 

pensionsredovisningsmetoder 

olika effekter på volatilitet i 

Eget Kapital? 

 

– En studie av Large Cap bolagen i Nasdaq OMX 

Nordic Stockholm 

Södertörns högskola | Institutionen för Ekonomi och Företagande 

Kandidatuppsats 15 hp | Redovisning och Revision |HT 2012 

  

Av: Céline Serap Akar och Janette Grahm 

Handledare: Cheick Wagué 

 

 

 

 



2 
 

Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonomi, Södertörns Högskola, Redovisning och Revision, Filosofie 

Kandidat uppsats HT 2012 

Författare: Céline Serap Akar och Janette Grahm 

Handledare: Cheick Wagué 

Titel: Har pensionsredovisningsmetoder olika effekter på volatilitet i Eget Kapital? En studie 

av Large Cap bolagen i Nasdaq OMX Nordic Stockholm. 

Nyckelord: Pensionsredovisning, Eget kapital, volatilitet, aktuariella vinster och förluster, 

Large Cap. 

Problembakgrund och syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida det finns samband 

mellan pensionsredovisningsmetoder och volatilitet i bolagens Eget kapital. Enligt 

pensionsredovisningsforskningen finns samband mellan pensionsredovisningsmetoder och 

volatilitet i total Eget kapital. Enligt Amir skapar redovisning av aktuariella vinster och 

förluster mot Eget kapital (totalresultatet) upphov till volatilitet i Eget kapital. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka om forskningen som påvisar detta samband även stöds gällande 

Large Cap bolagen i Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Stämmer det att bolag som redovisar 

pensioner mot Eget kapital (totalresultatet) påvisar större volatilitet i Eget kapital än bolag 

som använder andra pensionsredovisningsmetoder? Detta är den grundläggande 

problemställningen i uppsatsen. 

Metod: För att svara på syftet använder vi oss av bolagens årsredovisningar där vi undersöker 

vilka pensionsredovisningsmetoder bolagen väljer och volatilitet i total Eget kapital mellan 

åren 2006-2011. Dessa värden sammanställs i Excel och testas i statistikprogrammet SPSS. 

Resultat och Slutsatser: Hypotesprövningen visar att det inte föreligger samband mellan 

volatilitet i Eget kapital utifrån de olika pensionsredovisningsmetoderna. Vår slutsats är att 

bolag inom Nasdaq OMX Nordic Stockholm som redovisar aktuariella vinster och förluster i 

Eget kapital (totalresultat) inte visar större volatilitet i Eget kapital än bolag som använder 

andra pensionsredovisningsmetoder. 
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Abstract 

 

Title: Methods of pension accounting and effects on shareholders equity– A study of Nasdaq 

OMX Nordic Stockholm Large Cap companies 

Date: 2012 

Subject: Bachelor of Art in Business Economics, Accounting, 15 HP 

Authors: Céline Serap Akar, Janette Grahm 

Advisors: Cheick Wagué 

 

Purpose:  According to research done in pension accounting, there is a connection between 

pension accounting methods and volatility in shareholders equity. Amir claims that full 

recognition of actuarial gains and losses in the balance sheet creates volatility in shareholders 

equity. The aim of the paper is to examine whether this connection between pension 

accounting and volatility can be confirmed among companies in Nasdaq OMX Nordic, 

Stockholm. 

 

Method: The volatility in Shareholders Equity is examined by researching the annual reports 

of the companies. Throughout the study, the statistics program SPSS is used. 

 

Analysis: Companies that use full recognition of actuarial gains and losses in the balance 

sheet are compared to firms that use other pension accounting methods. The level of volatility 

in shareholders equity among firms that use full recognition of actuarial gains and losses are 

compared to firms that use other pension accounting methods. The aim is to examine whether 

companies that use full recognition of actuarial gains and losses show more volatility in share 

holders equity.  

 

Conclusion: According to our study, there is no relationship between pension accounting 

methods and volatility in shareholders equity. Companies in Nasdaq OMX Nordic Stockholm 

that recognize actuarial gains and losses directly to the comprehensive income in shareholders 

equity and debts does not show more volatility in shareholders equity than firms that use other 

pension accounting methods.  
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Ordförklaringar:  

 

Aktuariella antaganden: Bolagens bedömning av faktorer som påverkar 

storleken på pensionsförpliktelsen (Schroeder et al. 

2010:473). 

 

Aktuariella vinster och förluster: Vinster och förluster som uppstår som följd av 

förändringar i aktuariella antaganden (Schroeder et 

al. 2010:473).  

 

Avgiftsbestämda pensionsplaner: Ersättningar efter avslutad anställning där företaget 

betalar fastställda avgifter och inte har juridisk 

skyldighet att betala ut mer än dessa avgifter 

(Schroeder et al. 2010:473).  

 

Förmånsbestämda pensionsplaner: Företaget garanterar arbetstagaren en i förväg 

bestämd förmån (IAS 19: p 27). 

 

OMX Nordic Stockholm: Stockholmsbörsen, numera Nasdaq OMX Nordic 

Stockholm, en marknadsplats för handel med 

värdepapper och aktier
1
. 

Redovisning i resultaträkningen Aktuariella vinster och förluster beaktas i 

resultaträkningen och påverkar nettoresultatet 

(Morais.2008: 127). 

Redovisning i övrigt totalresultat: Hela den aktuariella vinsten och förluster bokförs i 

övrigt totalresultat (IAS 19: p 93A). 

                                                             
1 http://www.nasdaqomxnordic.com/ 
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Redovisning enligt korridorregeln: Aktuariella vinster och förluster som faller innanför 

10 % - korridoren redovisas inte (IAS 19: p 92). 

IAS (International Accounting Stadards)
2
 Regelverk som 

bolagen skall hålla sig till gällande sin redovisning. 

IASB (International Accounting Stadards Board)
3
 Ett 

oberoende organ som arbetar för en internationell 

harmonisering av regler och normer kring 

redovisning. 

IFRS (International Finance and Reporting Standard) 

Detta regelverk tidigare känd som IAS fortsätter 

arbetet med att upprätta regler och 

rekommendationer för bolag
4
.  

IAS19 Genom IAS 19 finns standarder hur bolag skall 

redovisa sina ersättningar till sina anställda
5
.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 http://www.businessdictionary.com/definition/International-Accounting-Standards-IAS.html 
3 http://www.businessdictionary.com/definition/International-Accounting-Standards-Board-IASB.html 
4 http://www.ifrs.org/Home.htm 
5 http://www.iasplus.com/standard/ias19.htm 

http://www.ifrs.org/Home.htm
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1. Inledning 
 

 

I detta avsnitt ges bakgrunden till de frågeställningar vi har valt att undersöka, detta följs av 

problem och syfte.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

IFRS är en självständig och oberoende organisation som arbetar för att utveckla internationellt 

accepterade och harmoniserande standarder inom redovisning
6
.  IFRS regelverk strävar efter 

att skapa transparens mellan bolag, i syfte att göra det lättare att jämföra bolag
7
. Sedan året 

2005 är de svenska börsnoterade bolagen skyldiga att upprätta pensionsredovisning i enlighet 

med IFRS och dess organ IASB:s redovisningsstandarder (FAR 2010:3). Syftet är att göra den 

finansiella informationen jämförbar och likvärdig mellan länderna, i synnerhet i den 

Europeiska Unionen. Bolagen är skyldiga att följa standarden IAS 19
8
, som behandlar 

Ersättning till anställda och pensioner. Denna standard omfattar fyra olika delar: Kortfristiga 

ersättningar, Ersättning vid uppsägning, Övriga långfristiga ersättningar och Ersättning efter 

avslutad anställning. Det är Ersättning efter avslutad anställning som kan skapa komplexa 

problem för bolagen. Ersättning efter avslutad anställning innefattar två typer av avtal för 

ersättning, den avgiftsbaserade (Schroeder et al. 2010:473) och den förmånsbaserade (IAS 19 

p 27). För att kunna göra beräkningar på förmånsbestämda pensioner måste antaganden göras 

för att räkna pensionsförpliktelserna. Dessa kallas för aktuariella antaganden (Schroeder et al. 

2010:473). Problemet uppstår när de aktuariella antagandena som bolagen gör inte stämmer 

med verkligheten. Därmed de kan aktuariella vinster och förluster som bolagen antagit 

förändras. Detta exempelvis på grund av förändrade lönenivåer, demografiska orsaker m.m.  

                                                             
6 www.ifrs.org 
7 http://www.pripensionsgaranti.se/Global/filer/PDF/Broschyrer/PRI_IAS.pdf 
8 www.ifrs.org 

http://www.pripensionsgaranti.se/Global/filer/PDF/Broschyrer/PRI_IAS.pdf
http://www.ifrs.org/
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En alltmer växande äldre befolkning 
9
, 40-talisternas pensionsavgångar och försämrad 

avkastning på pensionstillgångar i finansiella marknaderna skapar stora pensionsförpliktelser i 

balansräkningen.  Pensionerna blir en alltmer viktig post i bolagens redovisning. Detta ger 

upphov till att bolagens intressenter, analytiker och aktieägare ställer ökade krav på 

redovisningens funktion att ge en fullständig komplett och rättvis bild av 

pensionsförpliktelsens storlek och omfattning.  

IASB tillåter tre olika metoder att redovisa pensioner. Dessa är Korridorregeln (IAS 19: p 92),  

mot Eget kapital (totalresultatet) (IAS 19: p 93A) och mot Resultaträkningen (Morais.2008: 

127). Dessa pensionsredovisningsmetoder förklaras mer ingående senare i uppsatsen. 

Korridormetoden har av kritiker ansetts skapa ofullständiga rapporter som döljer verkliga 

värdet av pensionsskulder även har denna redovisningsmetod enligt forskare utjämnande 

effekt på volatiliteten av resultatet (Glaum, 2009:275). I enlighet med intressenternas och 

aktieägarnas krav på fullständig rapportering av hela pensionsskulden, tog IASB år 2004 fram 

möjligheten att redovisa aktuariella vinster och förluster mot eget kapital (totalresultat). 

Denna metod har använts sedan länge i USA och Storbritannien (Stickel 2007:85). Metoden 

innebär att aktuariella vinster och förluster inte påverkar resultatet utan ingår genom att 

rapporten över finansiell ställning avspeglar pensionsplanens olika delar (Stickel 2007:85). 

Denna redovisningsmetod har dock kritiserats för att skapa volatilitet i Eget kapital (Amir 

2010:346). Den sista redovisningsmetoden mot resultaträkningen innefattar att redovisa alla 

händelser i resultaträkningen under samma period som dem uppstår (Morais.2008: 127) . 

 

1.2 Problemdiskussion  

 

Enligt Sundgren (2009:236) leder redovisningen av aktuariella vinster och förluster mot Eget 

kapital (totalresultat) till att svängningarna i total Eget kapital mellan åren kan bli betydande 

för bolagen. Sundgren stöds av Amir (2010:346) som menar att redovisning mot Eget kapital 

(totalresultatet) får negativa konsekvenser för bolagen. Att redovisa hela underskottet och 

överskottet i pensionerna skapar stor volatilitet i Eget kapital i balansräkningen. Högre 

volatilitet i total Eget kapital ökar sannolikheten att störa Eget kapital baserade 

kreditklausuler. Detta för att balansräkningen utsätts för marknadens volatilitet, genom 

                                                             
9 http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51ST0206_03.pdf 

http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51ST0206_03.pdf


11 
 

förändringar i ränta och förändringar i tillgångarnas marknadsvärden. 

Redovisning av aktuariella vinster och förluster mot Eget kapital (totalresultatet) har även en 

negativ effekt på bolagets förmåga att göra en kontinuerlig ström av utdelningar och även 

negativ effekt på styrelsens förmåga att göra en bra utvärdering av ledningens prestationer. 

Detta sker då effekterna av prestationerna “äts upp” av ökad volatilitet i balansräkningen och 

Eget kapital (Amir 2010:346). Vidare menar Stickel (2007:82) att redovisning mot Eget 

kapital (totalresultatet) kommer att få massiva negativa konsekvenser på de finansiella 

rapporterna. En negativ effekt är att pensionsförpliktelserna kommer att öka och Eget negativa 

konsekvenser kapital minska. Det kommer även leda till att störa lånevillkoren och skapa 

volatilitet i pensionsskulderna och volatilitet Eget kapital i balansräkningen (Stickel 2007:82). 

Därmed får Amir stöd av Stickel att redovisning mot Eget kapital (totalresultatet) skapar 

volatilitet i Eget kapital.  

Forskare talar för den utjämnande effekten av volatilitet med användning av korridormetoden 

(Sundgren, 2009:236) men det finns flera forskare som inte eniga om denna forskning. Morrill 

(2009:130) gör gällande att korridoreffekten inte har utjämnande effekt på volatilitet, 

åtminstone inte på Kanadensiska bolag. Beechy (2009:102) menar att korridoreffektens 

utjämnande effekt inte har stöd i praktiken.  

Genom vår kartläggning inom området pensioner kan vi konstatera att forskningen inte är 

enig om redovisningsmetodernas påverkan på volatilitet i Eget kapital. Det finns vad vi kan se 

inga undersökningar som är gjorda på Large Cap
10

 bolag i Nasdaq OMX Nordic Stockholm
11

 

gällande dessa bolags pensionsredovisning och eventuell samband med volatiliteten i Eget 

kapital (totalresultatet). Därmed finner vi det värt att undersöka om det föreligger volatilitet i 

eget kapital (totalresultatet) och omfattningen av denna bland Large Cap bolag i 

Stockholmsbörsen OMX. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

– Finns det samband mellan val av pensionsredovisningsmetod och volatilitet i Eget kapital i 

balansräkningen bland Large Cap bolag Nasdaq OMX Nordic Stockholm? 

 

 

                                                             
10 http://www.ne.se/large-cap 
11 http://www.nasdaqomxnordic.com/#tabs-1 

http://www.ne.se/large-cap
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1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns samband mellan 

pensionsredovisningsmetoder och volatilitet i Eget kapital bland bolagen i Nasdaq börsen i 

Stockholmsbörsen OMX. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

I undersökningen utesluts alla bolag som inte tillhör Large Cap i Nasdaq OMX Nordic 

Stockholm. Vi utesluter bolag som har avgiftsbaserade pensionsplaner. Detta beroende på att 

avgiftsbaserade pensionsplaner inte redovisar aktuariella vinster och förluster. Vi utesluter 

alla multinationella bolag som inte använder sig av Project Unit Credit Method i 

pensionsredovisningen (IAS 19: p 64). Vi utesluter även bolag som redovisar enligt US 

GAAP. Vi kommer bara att granska åren 2006 till 2011 och detta är för att kunna undersöka 

de tre redovisningsmetoderna för pensionsredovisning.  
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2. Teoretisk referensram 
 

 

Detta avsnitt ger en genomgående redogörelse för de teorier som är relevanta för uppsatsen.  

 

 

2.1 Litteraturgenomgång 

 

Vi påbörjar vår referensram med IFRS regelsystem. Dessa regelsystem implementeras av de 

bolag vi har valt i vår undersökning. Genom att IFRS används kommer vi att undersöka IAS 

19
12

 som behandlar ersättning till anställda. IASB och dess regelverk är en viktig källa och 

teoretisk utgångspunkt i uppsatsen. Föreställningsramen och de kvalitativa egenskaperna är 

hämtade från kurslitteraturen. Vi har även använt oss av andra uppsatser i Företagsekonomi, 

både Filosofie Kandidat uppsatser och Magisteruppsatser. Forskningen inom 

pensionsredovisning  är framtagna från högskolans biblioteks databaser i Ekonomi, EconLit 

och EconPapers. Vi anser att årsredovisningar innehåller hög trovärdighet eftersom dessa har 

granskats av revisorer. Forskningsartiklarna är granskade och hämtade från ansedda 

vetenskapliga tidskrifter i ekonomi vilket ger dessa hög trovärdighet. De publicerade 

uppsatserna i Företagsekonomi på Fil. Kandidat och Magisternivå har också granskats av 

opponenter på oppositionsseminarier och blivit godkända av lektorer på universitetet vilket 

gör dessa trovärdiga. Dock är dessa C – och D uppsatsers vetenskapliga tillförlitlighet inte 

lika hög som de vetenskapliga forskningsartiklarna då dessa främst granskas av andra 

studenter. Under uppsatsens gång har flera vetenskapliga artiklar hittats genom att användning 

av olika databaser som finns till förfogande, exempelvis Business Source Premier, Milks och 

Oxford Scholarship Online.  

 

 

 

 

                                                             
12 http://www.iasplus.com/standard/ias19.htm 

http://www.iasplus.com/standard/ias19.htm


14 
 

2.2 IAS 19  

 

Bolagen som redovisar sina pensionsåtaganden genom IFRS använder sig av regelverket IAS 

19 (IAS 19). Syftet med IAS 19 är att ange hur ersättningar till anställda ska redovisas och hur 

upplysningar om sådana ersättningar ska lämnas. Denna standard ska tillämpas av en 

arbetsgivare vid redovisning av alla ersättningar till anställda. Rekommendationernas i IAS 19 

behandlar flera olika typer av Ersättning till anställda och ska tillämpas av börsnoterade bolag 

och även större bolag som är av stort intresse av allmänheten. Syftet med IAS 19 är att öka de 

upplysningar bolagen har om sina pensionsåtaganden och göra dessa mer transparent för att 

underlätta intressenternas överskådlighet. Tanken är även att underlätta jämförelser mellan 

ekonomiavdelningar med samma system (Glaum, 2009:275).   

 

Det finns fyra olika ersättningar som behandlas av IAS 19 (IAS 19: p 4). 

Kortfristiga ersättningar till anställda, Ersättningar efter avslutad anställning, Övriga 

långfristiga ersättningar och Ersättningar vid uppsägningar . 

 

 Kortfristiga ersättningar till anställda; Detta skall av bolaget betala inom 12 månader 

av den anställdes arbete har upphört. Ersättningen hanterar löner, sociala kostnader 

eller sjukersättning vid frånvaro. 

 Ersättningar efter avslutad anställning: Denna behandlar pensioner, livförsäkring och 

sjukvård.  

 Övriga långfristiga ersättningar: Denna skall inte betalas inom 12 månader och denna 

innefattar jubileer eller trogen tjänst. 

 Ersättningar vid uppsägning 

 

Uppsatsen behandlar endast ersättningar efteravslutad anställning med fokus på pensioner. 

 

 

 



15 
 

2.2.1 Pensionsplaner 

 

Enligt IAS 19 ska pensionsplaner klassificeras som antigen genom Avgiftsbestämd 

(Schroeder et al. 2010:473) eller Förmånsbestämd (IAS 19: p 27). Denna klassificering har 

avgörande betydelse för redovisningen av pensionerna.  

Avgiftsbestämda pensionsplaner innebär att bolaget betalar en faställd avgift till en juridisk 

enhet och har därefter inga mer ekonomiska förpliktelser. Detta innebär att bolaget tar ingen 

risk om det framtida ekonomiska utfallet utan denna risk ligger istället på den anställde. 

Redovisningen av avgiftsbestämda planer är enkel då pensionskostnaden tas upp i 

resultaträkningen under rubriken ersättning till anställda. Pensionskostnaden består av avgifter 

som bolaget lagt ut den aktuella perioden. Pensionskostnaden finns specificerad i en not i 

årsredovisningen. Eftersom storleken på pensionsförpliktelsen bestäms av storleken på 

förpliktelsen behövs inga aktuariella antaganden för att beräkna storleken på förpliktelsen 

(IAS 19: p 25).  

 

Enligt IAS definition är förmånsbestämda planer alla andra planer för ersättningar efter 

avslutad anställning som inte är avgiftsbestämda planer.  

En förmånsbestämd pensionsplan är mycket mer komplex att redovisa jämfört med 

Avgiftsbestämda pensionsplaner. Detta innebär att bolaget har förpliktelser att betala en 

framtida oidentifierad ersättning till den anställde och den finansiella risken ligger hos 

bolaget. IAS innehåller instruktioner i detalj om hur förmånsbaserade pensionsplaner ska 

redovisas. Det är balansräkningsperspektivet som IAS 19 utgår ifrån och det är 

pensionsskulder som står i fokus. Bolaget vet inte hur stora avgifter det ska betala idag för att 

täcka framtida pensionsutbetalningar. Detta innebär att skulden inte är känd vid 

redovisningstillfället (IAS 19: p48). Därför görs aktuariella antaganden om dödlighet, 

personalomsättning och ersättningsnivå som påverkar storleken på framtida 

pensionsåtaganden och dess storlek. Metoden som används för att räkna ut de aktuariella 

vinster eller förlusterna kallar Project Unit Credit Method (PUCM) (IAS 19: p25-27). 

Förändringar i antaganden gör att aktuariella vinster och förluster uppstår, vilka måste 

hanteras i redovisningen. Skulden som uppstår ska redovisas i balansräkningen och en 

specifikation om detta ska ges noterna i årsredovisningen. Om skulden är positiv ska bolaget 

redovisa en skuld i balansräkningen. Om skulden är negativ ska bolaget redovisa ett överskott 

i form av tillgång (Sundgren et al. 2009:231)  
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2.2.2 Pensionsförpliktelser, värdering och redovisning 

 

Under en redovisningsperiod då anställda utför arbete eller tjänster åt bolagen kommer 

bolagen att redovisa detta som odiskonterande belopp under rubriken kortfristiga ersättningar 

(IAS 19: p 8). Dessa ersättningar förväntas bli utbetalade av bolagen för tidigare tjänster och 

kan enligt IAS19 se ut som antingen: 

 

1. Skuld  

Detta kommer att bli en upplupen kostnad efter gällande avdrag om belopp tidigare har 

betalats ut. Om tidigare belopp redan har betalats ut undersöker bolagen om dessa är större än 

de odiskonterande beloppet som betalas ut. Om detta är fallet kommer bolaget redovisa det 

överskjutande beloppet som en tillgång då en förutbetald kostnad.  

 

2. Kostnad  

Detta gäller om inte någon annan regel eller standard förbjuder att ersättningen inkluderas i 

anskaffningsvärdet för tillgångar (detta innefattar IAS 2 varulager med flera). 

 

I denna uppsats kommer vi att fokusera på alternativ 1.   

 

 

 

2.3 Aktuariella  vinster och förluster  

 

Begreppet aktuariella vinster och förluster kan definieras som bolagets bästa bedömning av de 

faktorer som påverkar pensionsstorleken (Schroeder et al. 2010:473). Vinster och förluster 

uppstår när antaganden förändras och verkligheten har ett annat utfall än det antagna. 

Aktuariella vinster och förluster uppstår när (Sundgren et al. 2009: 234): 

 

 Personalomsättningen, livslängden och löneökningen förändras 

 Uppskattningarna om personalomsättning, livslängd och löneökning 

förändras 
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 Diskonteringsräntan förändras 

 Det finns skillnader i förväntad och faktiskt avkastning på 

förvaltningstillgångar  

 

2.3.1 Pensionsredovisningsmetoder för att redovisa aktuariella vinster och förluster 

Det finns tre olika metoder for bolag att redovisa aktuariella vinster och förluster , dessa är 

enligt regelverket IAS 19, Korridoregel, mot Totalresultatet och mot Resultaträkningen.  

2.3.2 Korridorregeln 

Korridorregeln innebär att om nettobeloppet av ackumulerade oredovisade aktuariella vinster 

och förluster i början av redovisningsperioden överstiger 10 % av det högsta av:  

 

- den förmånsbaserade förpliktelsen 

- förvaltningstillgångarnas verklige värde 

 

ska en intäkt eller kostnad bokföras i resultaträkningen. Det belopp som överskrider 

gränsvärdet ska beaktas. Aktuariella vinster och förluster som faller innanför 10 % korridoren 

ska inte beaktas i resultat eller balansräkningen (IAS 19: p 92). Dessa är oredovisade och 

påverkar därmed varken pensionsförpliktelsen i balansräkningen eller pensionskostnaden i 

resultaträkningen. Det är tanken att aktuariella vinster och förluster ska ta ut varandra över 

tiden. Det innebär att bolaget inte ska behöva redovisa de totala aktuariella vinsterna och 

förlusterna direkt när de uppstår. Fördelen är att resultaträkningen i mindre grad påverkas av 

förändringar i aktuariella antaganden vilket medför mindre svängningar (volatilitet) i 

resultatet. Nackdelen med att skjuta upp redovisningen av aktuariella vinster och förluster är 

att det belopp som redovisas i balansräkningen som pensionsskuld kommer att avvika från det 

verkliga värdet på pensionsskulden (Glaum, 2009:275). Enligt Morais (2008:129) är 

korridormetoden är den mest använda pensionsredovisningsmetoden.  

2.3.3 Mot Resultaträkningen 

Ett andra alternativ att redovisa aktuariella vinster och förluster är att redovisa mot 

Resultaträkningen (Morais.2008: 127). Denna redovisningsmetod innebär att aktuariella 

vinster och förluster redovisas direkt i resultaträkningen, detta sker samtidigt som de uppstår. 
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Denna metod är mindre populär bland bolag då den skapar volatilitet i resultatrakningen 

(ibid.2008:127) 

2.3.4 Mot Eget kapital (Totalresultatet) 

Det tredje alternativet till korridorregeln är att redovisa över aktuariella vinster och förluster 

mot Eget kapital (totalresultat) (IAS 19: p 93A). I detta fall ska hela den aktuariella vinsten 

och förlusten bokföras i Eget kapital (totalresultat), detta innebär att resultaträkningen aldrig 

påverkas.  

 En fördel med denna metod jämfört med att redovisa över resultaträkningen är att 

svängningarna i nettoresultatet minskar jämfört med om resultaträkningen tillämpas. Ett 

faktiskt överskott eller underskott återspeglas i pensionsskulden i stället för en fiktiv tillgång 

eller skuld (Sundgren et al. 2009: 236). 

 

2.4 IASB 

 

IASB (International Accounting Standards Board) är en internationell organisation vars syfte 

är att skapa ökad kvalitet och konvergens i bolagens internationella redovisningar (Schroeder 

et al. 2010:479). Organisationen arbetar även för att öka den internationella konvergensen av 

redovisningsstandarder. IASB består av femton personer som är utvalda av en valberedning. 

En av de viktigaste kvalifikationerna till att verka inom IASB är deras expertis om ämnet. Det 

finns flera olika incitament som behövs för att denna grupp av experter skall kunna utveckla 

nya standarder och implementera nya regler. Dessa är bl.a. att ledningen inte får ha privata 

eller religiösa intressen som kan komma att påverka de nya reglerna. EU stödjer IASB och 

strävar efter att implementera dess rekommendationer i EU:s lagstiftning. 

 

2.4.1 IASB föreställningsram relaterat till redovisningsmetoder 

 

Enligt IASB:s föreställningsram ska redovisningen och utformningen av finansiella rapporter 

präglas av kvalitativa egenskaperna begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet 

(Sundgren et al. 2009:53). Enligt IAS 19 ska bolag som redovisar aktuariella vinster och 

förluster via eget kapital upprätta en rapport som heter Redogörelse över redovisade intäkter 
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och kostnader, där bolagen gör en sammanställning av koncernens intäkter och kostnader för 

perioden. Detta innebär att bolag som väljer denna redovisningsmetod är skyldiga att upprätta 

och lämna en tabelluppställning i noterna där bolaget stämmer av ingående och utgående 

balanser för alla delar av Eget kapital. Fördelar med denna metod är enligt Janzon (2006:16) 

att detta ökar transparensen, och användbarheten vilket i sin tur ger information som är 

relevant (Ericsson et al. 2006:16) 

Att presentera hela pensionsskulden över balansräkningen uppfyller därmed IASB´s 

föreställningsram om relevans eftersom faktiska överskott eller underskott avspeglas i stället 

för en tillgång eller skuld som är fiktiv. IAS 19 och dess krav på att en rapport upprättas över 

redovisade intäkter och kostnader ökar upplysningskravet gentemot bolagen. Kravet om 

rapportering finns även för att underlätta begripligheten.  Upplysningskrav underlättar för 

användarna för att bedöma graden av tillförlitlighet. Därmed är redovisningen mot Eget 

kapital mer tillförlitlig. Jämförbarhet innebär att användarna genom jämförelser ska kunna 

bilda sig en uppfattning om hur det går för bolaget. En förutsättning för detta är att samma 

händelser redovisas på samma sätt oavsett bolag. Genom att IFRS har gjort det möjligt för 

bolag att redovisa över totalresultatet har IFRS gett utrymme för ökade skillnader mellan 

årsredovisningarna. Redovisning mot övrigt totalresultat är ett tredje alternativ utöver de två 

andra alternativen att redovisa aktuariella vinster och förluster. Detta gör att principen om 

jämförbarhet inte uppfylls på samma sätt som tidigare. Tillförlitligheten har ökat genom att 

alla aktuariella vinster och förluster syns men dock har jämförbarheten minskat. Möjligheten 

att redovisa aktuariella vinster och förluster mot totalresultatet innebär att jämförbarheten med 

bolag som använder korridorregeln minskar. 

 

2.5 Kongruensprincipen 

 

Det finns flera viktiga principer inom redovisning. En av dessa är kongruensprincipen. Denna 

princip har sin grund i att alla värdeförändringar skall redovisas i resultaträkningen. Det är 

inte tillåtet att bara redovisa i balansräkningen då en stor förändring kan ske i eget kapital och 

detta redovisas bara till en viss del i resultaträkningen. När bolaget inte använder sig av denna 

regel så kan det vara svårt att jämföra resultaträkningar över tiden (Artsberg 2005:165).  IAS 

19 om ersättningar till anställda säger att aktuariella vinster och förluster som uppstår, kan 

redovisas på annat sätt än över resultaträkningen, därmed direkt mot balansräkningen (IAS 

19: p 92A).  
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2.6 Varians 

 

Varians
13

 (variance) är ett spridningsmått som baseras på avvikelser från medelvärdet. 

Varians är medelvärdet av avvikelserna i kvadrat. För att beräkna variansen måste alla 

avvikelser upphöjas med två innan man kan beräkna medelvärdet. Varians beräknas på 

avvikelser i kvadrat, detta görs för att kunna eliminera negativa nummer eftersom två negativa 

nummer blir positiva. Varians och standardavvikelse är de vanligaste måttenheterna för 

spridning. Det är skillnad på varians för en population och varians för ett urval. Beräknar man 

varians för en population är detta den verkliga variansen. Beräkning av ett urval är variansen 

en skattning av populationen eller endast en uppskattning av variansen i populationen.  

 

2.7 Standardavvikelse 

 

Standardavvikelse
14

 (standard deviation) är ett spridningsmått som baseras på avvikelser från 

medelvärdet. Utifrån varians beräknas standardavvikelse. Standardavvikelse är kvadratroten 

ur variansen. Varians och standardavvikelse är de vanligaste måttenheterna för spridning. Det 

finns skillnad mellan standardavvikelse för en population och standardavvikelse för ett urval. 

Beräknas standardavvikelse av en population är detta definierat med den verkliga 

standardavvikelsen. Undersöks ett urval är standardavvikelse en uppskattning av 

standardavvikelsen för en population och detta gör att det endast är en uppskattning av den 

standardavvikelsen i populationen. 

Uträkningen som används i uppsatsen bygger på dessa formler: 

 

 

                                                             
13 http://www.aktiesite.se/Statistik/Beskrivande_statistik/varians.htm 
14 http://www.aktiesite.se/Statistik/Beskrivande_statistik/standardavvikelse.htm 

http://www.aktiesite.se/Statistik/Beskrivande_statistik/varians.htm
http://www.aktiesite.se/Statistik/Beskrivande_statistik/standardavvikelse.htm
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2.8 Viktiga studier som utgångspunkt 

 

Amirs (2010) forskning handlar om konsekvenserna av de nya pensionsreglerna som infördes 

i USA och Storbritannien och dess följder för bolagen i dessa länder. De nya 

pensionsstandarderna kräver en fullständig redovisning av pensionsöverskott och 

pensionsunderskotten i balansräkningen. De nya reglerna kräver även att hela den akturiella 

vinsten och förlusten redovisas i.  

Enligt Amir leder de nya pensionsreglerna till att bolagen skiftar pensionstillgångar från aktier 

och värdepapper till skuldebrev i form av exempelvis statsobligationer. Detta sker för att 

bolagen strävar efter att minska de nya pensionsreglernas påverkan på volatilitet i eget kapital. 

Detta gäller både för amerikanska bolag och för de brittiska.  

Det viktigaste i Amirs forskning som är relevant för denna undersökning är Amirs tes att 

redovisning av aktuariella vinster och förluster mot Eget kapital (totalresultatet) skapar 

volatilitet i eget kapital.  Dessa nya pensionsstandarder skapar volatilitet i balansräkningen 

och i resultaträkningen enligt Amir. Att rapportera den faktiska avkastningen på pensionernas 

förvaltningstillgångar skapar även volatilitet i eget kapital (Amir, 2010: 346.) 

Undersökningar som har gjorts tidigare om pensionsredovisning visar att det finns ett 

samband mellan val och redovisningsmetod, bolagens omsättning och skuldsättningsgrad. 

Bolag med högre omsättning och låg skuldsättningsgrad väljer att redovisa mot Eget kapital. 

Detta stöds av Arvidsson och Günther (2007:21) som menar att det finns ett samband mellan 

val och redovisningsprincip och hur stor omsättning bolaget har och hur stora delar anställda 

som verkar i USA och Storbritannien. Införandet av möjligheten att redovisa mot Eget kapital 

(totalresultatet) har medfört att jämförbarheten
15

 mellan bolagen i Sverige har minskat medan 

jämförbarheten med bolag i USA och Storbritannien har ökat och förbättrats.  

Det har även gjorts en undersökning om vilka avvägningar bolagen gör när 

redovisningsmetod väljs och aktuariella antaganden görs och redovisas. Valet att redovisa 

aktuariella vinster och förluster genom korridorregeln har sin grund i att bolagen antar att 

                                                             
15

 http://www.pripensionsgaranti.se/Global/filer/PDF/Broschyrer/PRI_IAS.pdf 

 

http://www.pripensionsgaranti.se/Global/filer/PDF/Broschyrer/PRI_IAS.pdf
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denna metod innebär minskad volatilitet för resultatet. Bolagen är dock medvetna om att det 

finns fördelar med att redovisa mot Eget kapital (totalresultat). Dessa är transparens och 

enkelhet. Nackdelar är att volatiliteten kan bli högre med stora aktuariella vinster och förluster 

(Pesula, Henriksson 2008:33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3. Metod 

 

 

I detta kapitel kommer en redogörelse att göras av den metod som belyser denna uppsats. Det 

kommer även en djupare förklaring till varför dessa metoder har valts och hur den på bästa 

sätt kan hjälpa att belysa syftet och problem som denna uppsats behandlar.  

 

 

3.1 Datainsamlingsmetod  

 

Datan som uppsatsen består av har sitt ursprung i internetkällor. Dessa källor är elektroniskt 

tillgängliga från bolagens olika webbplatser och den data som har studerats och extraherats är 

bolags årsredovisningar.  

 

3.1.1 Kvantitativ och Kvalitativmetod  

Det finns två olika metoder att extrahera data och dessa två sätt är kvantitativ metod och 

kvalitativ metod (Halvorsen 2010:78–81). Den kvantitativa metoden kännetecknas av att data 

som samlas in skall vara av konkret karaktär som siffror och genom denna skall man bland 

annat kunna göra statistiska analyser Kvalitativa metoder går ut på att göra mer ”djupa” 

analyser och inom detta fält använder sig forskare i större utsträckning av intervjuer. Detta för 

att enklare komma till en djupare förståelse av sina frågor och genom denna metod 

undersöker forskaren i större utsträckning vad den som intervjuas har för perspektiv (ibid. 

2010:78–82).  I uppsatsen använder vi oss av den kvantitativa metoden där vi studerar 

variationen och andra statistiska egenskaper hos de variabler vi undersöker.  I uppsatsen gör 

vi en beskrivande studie, beskrivande statistik. Den beskrivande statistiken är en viktig 

inkörsport till hypoteser och frågeställningar som vi behandlar med hjälp av analytiska 

metoder (Djurfeldt 2010:40). Den beskrivande statistiken innebär att variationen i en variabel 

eller egenskaper hos en variabel studeras (Djurfeldt 2010:39).  I den statistiska 
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undersökningen är vi intresserade av att få kunskap om variationen i de variabler vi 

undersöker. Med variation menar vi det mönster en variabel visar i fråga om olika mätvärden 

eller antal observationer.  

Vi motiverar valet av den kvantitativa metoden eftersom den är lämplig när man systematiskt 

samlar data i form av värden som återfinns i årsredovisningarna. Den är också användbar och 

effektiv när vi samlar in tal och undersöker dessa värden, i detta fall, siffror över Eget kapital i 

årsredovisningen.  

 

3.2 Undersökningar  

Uppsatsen består av en grundlig undersökning av bolagens årsredovisningar. Denna 

information skall slutligen leda till att syftet uppfylls och att frågeställningarna besvaras. 

Datan som har extraherats ur bolagens årsredovisningar är Eget kapital under en period av 

2006 till 2011 för bolag tillhörande OMX Nordic Stockholm Large Cap. Perioden av 2006 till 

2011 valdes för att alla tre redovisningsmetoder för att redovisa aktuariella vinster och 

förluster fanns tillgängliga.   

 

3.2.1 Sekundärdata 

 

Årsredovisningarna är sekundärdata eftersom dessa inte är upprättade för vår undersöknings 

speciella ändamål. Vi utgår från bolagens årsredovisningar mellan åren 2006-2011. Vår 

ambition har i början varit att undersöka en tio års period för att få en mer korrekt och 

tillförlitlig bild av volatiliteten i Eget kapital (totalresultatet)  över tiden. Faktum är att 

metoden att redovisa aktuariella vinster och förluster i Eget kapital (totalresultat) infördes 

först år 2005
16

. Eftersom syftet handlar om att studera volatilitet utifrån redovisningsmetoder 

har vi endast kunnat utgå från året då redovisning mot Eget kapital (totalresultat) infördes. 

Därmed har vi endast kunnat utgå från år 2006 i våra undersökningar då metoden redovisning 

mot Eget kapital (totalresultat) infördes. 

                                                             
16 www. Ifrs.org 
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3.2.2 Undersökning av sekundärdata 

Bolagens Egna kapital undersöks för att se om det finns en möjlig korrelation mellan Eget 

kapital och pensionsredovisningsmetoder för bolag tillhörande Large Cap. Detta undersökts 

för att tydligöra om det sker en förändring i Eget kapital under perioden av 2006 till 2011 

beroende vilken redovisningsmetod bolagen valt att använda, denna förändring eller volatilitet 

kommer att ge svar på uppsatsens frågeställning och syfte. Värden på Eget kapital redovisat i 

årsredovisningen samlas in och sammanställs i Excel. För att se om det föreligger ett 

eventuellt samband använder vi oss av diagram som kompletteras med en statistisk 

undersökning av variansen och standardavvikelsen genom SPSS. För att lokalisera 

årsredovisningarna användes bolagens egna hemsidor och även internetsidor som 

www.google.com, www.foretagsfakta.se, www.bolagsfakta.se likväl som www.avanza.se. 

Genom dessa sidor kunde företagens årsrapporter laddas ner och studeras.  

För att svara på frågeställningarna och fylla uppsatsens syfte har vi tittat på Nordic OMX 

Stockholm Large Cap bolag och deras årsredovisningar år 2006- 2011. Utifrån dessa siffror 

på Total Eget kapital har vi för varje bolag räknat ut volatiliteten i Eget kapital genom att vi 

har tittat på hur denna har förändrats mellan åren 2006-2011. Årsredovisningar som 

undersökts är sekundärdata eftersom dessa innehåller information som redan finns tillgängligt 

och är sammanställt för annat ändamål än för vår undersökning (Halvorsen 2010:63 ). De 

variabler som undersöks i bolagens årsredovisningar är: 

 Val av pensionsmetod   

 Eget kapital  

Vi har räknat ut förändringen i Eget kapital mellan åren genom att subtrahera värdet på Eget 

Kapital år 2006 från värdet av Eget kapital 2007. Och repeterat samma procedur mellan varje 

år. Vi har även räknat medelvärdet av siffrorna för Eget kapital varje bolag. För att räkna ut 

volatiliteten har vi har räknat standardavvikelsen och varians. Vi har använt oss av 

statistikprogrammet SPSS för att slutligen göra en hypotesprövning.   

  

 

 

http://www.avanza.se/
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3.3 Induktiv och deduktiv metod 

 

Uppsatsen har som ambition att utifrån teorierna testa om dessa teorier kan implementeras på 

verkligheten. Därför har vi valt att använda den deduktiva metoden. Denna kommer hjälpa oss 

att beskriva verkligheten utifrån ett teoretiskt perspektiv, men detta kan endast ge en bra bild 

om premisserna i teorierna är sanna (Halvorsen 2010: 52). I den hypotetisk deduktiva 

metoden finns två källor till relevanta alternativ. Det är antingen föreslagna alternativ eller 

naturliga alternativ. I uppsatsen har vi källan föreslagna alternativ. Dessa är alternativ som 

andra forskare fört fram och argumenterat för.  Att vara kunnig inom ett ämnesområde 

handlar till stor del om att känna till föreslagna alternativ till svar och argument som framförs 

inom ämnesområdet. Naturliga alternativ är sådana som man borde komma fram till efter 

eftertanke och reflektion. I forskningen som har gjorts inom pensionsredovisning finns 

argumentet att redovisning av aktuariella vinster och förluster skapar volatilitet i total Eget 

kapital. Detta argument stöds av många forskare men har även kritiker som vi har tagit upp i 

uppsatsen. Därmed är vi väl medvetna och införstådda i argument som framförs inom 

forskning inom pensionsredovisning gällande redovisning av aktuariella vinster och förluster. 

 

3.4 Reliabilitet och Validitet 

 

Denna undersökning grundar sig på sex år som är relativ kort tid för att kunna göra en 

ordentlig analys av volatilitet i Eget kapital. Detta är en brist uppsatsen utifrån 

reliabilitetsynpunkt. Reliabilitet eller tillförlitlighet är det mått på ett tillvägagångssätt eller ett 

instrument som vid upprepningar skall ge samma resultat vid olika tillfällen under liknande 

omständigheter (Johannessen et al. 2003:63).  

Om denna undersökning skulle göras igen utifrån samma syfte, samma tidsperiod, samma 

frågeställning, samma teori och samma årsredovisningar skulle detta leda till liknande 

slutsats. Detta grundar sig i att årsredovisningar som ligger till grund för arbetet inte förändras 

nämnvärt med åren utan behåller sin struktur. Detta om inget exceptionellt sker som radikala 

förändringar i redovisningsmetoder.  

Validitetsproblemet uppstår när forskaren befinner sig på två plan. Forskaren befinner sig på 

teoriplanet när han ska arbeta med att formulera en problemställning och tolka resultaten av 
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en empirisk undersökning . Forskaren befinner sig på empiriplanet när denna ska samla in och 

behandla data. Det ideala tillståndet är när det finns överensstämmelse mellan hur man 

använder begreppen på de två planen. Korrespondensen kallas validitet, giltighet eller 

relevans. Utmaningen ligger i att samla information som är relevanta för problemställningen 

som man arbetar med (Halvorsen 2010:42). Uppsatsen har utförts för att ge svar på gällande 

frågeställning för att förstå närmare om redovisningsmetoder har en korrelation med Eget 

kapital.          

För den säkerställa den statistiska undersökningen som skett i denna uppsats skulle ett större 

antal bolag behövts undersökas. De bolag som är representerade I uppsatsen består av OMX 

Large Cap Stockholm och detta är en bra grund att utgå ifrån eftersom dessa följer IFRS lagar 

och regler. Tabellerna i uppsatsen som redovisas i empirin gällande redovisningsmetoderna 

kan ses ha mindre reliabilitet. Detta grundar sig i att de redovisningsmetoderna som 

undersöktes varierade i storlek och beror på att de bolag som är representerade inom Large 

cap har överrepresentation av en redovisningsmetod. Genom tabellerna har intervaller av 

procent genomförs för att slutligen göra en hypotesprövning, om andra intervaller används 

kan resultatet blivit annorlunda.  

Vår teoretiska utgångspunkt har sin bakgrund i forskningsartiklarna som vi hänvisar till i 

uppsatsen. Enligt dessa forskningsartiklar orsakar redovisning av aktuariella vinster och 

förluster mot Totalresultatet volatilitet i Eget kapital. I uppsatsen tittar vi på hur Eget kapital 

och utvecklar sig under en fem års period genom årsredovisningarna för att se om volatilitet 

föreligger. Därmed anser vi att undersökningen av hur Eget kapital har utvecklat sig genom 

åren är relevant för frågeställningen.  I detta finns en korrespondens mellan och empirisk data 

i årsredovisningen med det teoretiska planet. Det innebär att det föreligger validitet i 

uppsatsen.   

 

3.5 Bortfall 

 

Bolag som inte redovisar enligt IFRS har varit objektbortfall i vår studie. Dessa bolag 

redovisar enligt US GAAP. Även bolag som redovisar enligt avgiftsbestämda pensionsplaner 

är bortfall. Avgiftsbaserade pensionsplaner redovisar inte aktuariella vinster och förluster och 

är därmed inte relevanta. Det är endast förmånsbaserade pensionsplaner som ingår i vår 
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undersökningspopulation.  Vår undersökning gjordes i slutet av Maj 2012, en period då alla 

bolag var klara med sina årsredovisningar 2011. Detta resulterade i att år 2011 inte blev ett 

bortfallsår som vi först befarade. 

 

3.6 Källkritik 

 

Uppsatsens underlag om värden och redovisningsmetoder är tagna från de olika bolagens 

årsredovisningar från Internet. Bolagen har egna hemsidor där årsredovisningar från flera år 

finns till förfogande för läsning. Dessa har granskats av revisorer och får därmed anses ha en 

hög tillförlitlighet och hög trovärdighet. Då Internetkällor används har en utförlig 

undersökning gjorts av dessa för att bestyrka eller avstyrka dess pålitlighet. Vi har undersökt 

om bolagens hemsidor verkligen representerar bolagen. Vi har endast tittat på officiella 

hemsidor som representerar organisationer och myndigheter. De officiella sidorna har utförlig 

information om kontaktuppgifter och skiljer sig därmed från ej tillförlitliga hemsidor. 

Studien består av 59 bolag med bortfall på 9 och detta urval kan inte säkerställa om detta kan 

statistiskt representera hela populationen.  Då det inte fanns mer tid till att undersöka samtliga 

bolag på Large cap har vi gjort ett urval av endast Nasdaq OMX Nordic Stockholm. 
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4. Empiri och Analys 
 

 

Detta avsnitt består av data som har framtagits ur bolags årsredovisningar och vidare ett 

Chi-två test utfört i SPSS för att svara på de frågor som uppsatsen behandlar. Relevant data 

framställs i tabeller för att göra det enkelt för läsaren att uppfatta hur empirin ser ut.Data 

analyseras och skall sedan ge svar på den hypotesprövning som har utförts.  

 

 

4.1 Kvantitativ data  

 

Undersökningen består av företag på Nasdaq OMX Nordic Stockholm Large cap listan 2011. 

Dessa företag har under åren 2006 till 2011 granskats för att undersöka bolagens 

Redovisningsmetod av aktuariella vinster och förluster samt deras Eget kapital. 

Undersökningen av Eget kapital har utgått från koncernens kapital och inte bara 

moderbolagets, detta för att se företaget utifrån ett större och mer korrekt perspektiv. 

Undersökningen av redovisningsmetod av aktuariella vinster och förluster finns i bolagens 

årsredovisningar under rubriken pension eller som en not. Bolag som inte följer IFRS eller 

använder sig av avgiftsbaserad pensionsredovisnings har uteslutits från denna undersökning 

och kommer ingå i en bortfalls grupp. Denna bortfallsgrupp består av 9 företag och detta 

medför att det kommer vara 45 bolag som representeras i undersökningen. Nedan följer en 

tabell på bolagen och dess redovisningsmetoder exklusive de bortfall som gjordes.  

Hela undersökningen baseras på en logisk regressionsanalys  

Tabellförklaring  

Korridormetoden Korr, Metod 

Mot Totalresultatet Tot resultat 

Mot Resultaträkningen Mot RR 

Tabell 1: Förklaring av förkortningar. 
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I Tabell 2 kan vi se de bolag som ingår i uppsatsen och deras redovisningsmetoder.  

Bolag  Metod  

Alfa Laval Korr, Metod  

Assa Abloy  Korr, Metod  

Atlas Copco  Korr, Metod  

Axfood Korr, Metod  

Boliden  Korr, Metod  

Elektrolux Korr, Metod  

Fabege Korr, Metod  

Getinge  Korr, Metod  

Handelsbanken Korr, Metod  

Hexagon Korr, Metod  

Husqvarna  Korr, Metod  

Industrivärlden  Korr, Metod  

Latour Korr, Metod  

Meda Korr, Metod  

NCC  Korr, Metod  

Nordea Korr, Metod  

Peab  Korr, Metod  

Ratos Korr, Metod 

SAAB Korr, Metod  

Sandviken Korr, Metod  

SEB Korr, Metod 

Swedbank  Korr, Metod 

Telia Sonera Korr, Metod 

Tieto Oyj Korr, Metod 

Trelleborg Korr, Metod 

Volvo Korr, Metod 

Astra Zeneca Tot resultat  

Ericsson Tot resultat  

Holmen Tot resultat  
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Kinnevik Tot resultat  

Lundbergsföretagen Tot resultat  

SCA Tot resultat  

Scania Tot resultat  

Seco Tools Tot resultat  

Skanska Tot resultat  

Stora Enso Tot resultat  

Swedish Match Tot resultat  

SKF Tot resultat  

Investor Tot resultat  

Elekta Mot RR 

Hakon Invest Mot RR 

Hennes & Mauritz Mot RR 

Lundin Petroleum Mot RR 

SSAB Mot RR 

Securitas  Mot RR 

Tele 2 Mot RR 

Tabell 2: Bolagens redovisningsmetod av aktuariella vinster och förluster. 

Bortfallet består av 9 företag som visas nedan i Tabell 3, dessa kommer att uteslutas ur 

undersökningen. Dessa bolag använder sig av antingen US Gaap eller av avgiftsbaserade 

pensionsredovisning. 

Bolag   

ABB Bortfall 

Autoliv  Bortfall 

Melker Schödin Bortfall 

Hufudstaden Bortfall 

Oriflame Bortfall 

Modern time Group  Bortfall 

Millicom INC Bortfall 

Allaiance oil company  Bortfall 

Castellum Bortfall 

Tabell 3: Bortfallets storlek 
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Undersökningen består av 59 bolag med ett bortfall på 9 bolag, detta genererar 46 bolag som 

undersökningen kommer att bygga på. Nedan följer endast de 46 representerade bolagen. 

 Diagram 1 visar genom de 46 representerade bolagen att de flesta bolag väljer att redovisa 

sina aktuariella vinster och förluster enligt Korridorregeln. detta till en procent av 56,5 %. 

Mot Totalresultatet väljer 26,1 % av bolagen och 17,4% väljer att redovisa mot 

Resultaträkningen.  

 

 

4.2  Redovisningsmetoder  

 

Enligt IFRS finns valet att använda sig av tre olika typer av redovisningsmetoder 

korridorregeln, mot Eget kapital (totalresultatet) och mot resultaträkningen. Undersökningen  

visar att de flesta bolag som var listade på Large cap under år 2006 till 2011 har valt att 

använda sig av korridormetoden. Korridormetoden används av 56,5 % av bolagen, efter denna 

redovisningsmetod kommer att redovisa mot övriga totalresultatet på 26,1%  och sist kommer 

mot resultaträkningen på 17,4%. Undersökningen visar att korridormetoden är 

överrepresenterad bland bolagens redovisningsmetoder och den metod som används minst är 

mot resultaträkningen detta stöder även forskningen av Morais (2008: 127). 

 

 

 

56,5 % 26,1 % 

17,4  
% 

Diagram 1 
Redovisningsmetod av aktuariella vinster och förluster för Large 

Cap  

Korridorregeln Mot Totalresultatet  Mot Resultaträkningen 
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4.3  Kongruensprincipen  

 

Kongruensprincipen (Artsberg 2005:166)  är en viktig del i den svenska redovisningen då den 

anger att alla förändringar som sker i bolaget i det Egna kapitalet måste redovisas i 

resultaträkningen. Då bolagen under åren 2006 till 2011 har valmöjligheten att välja hur de 

vill redovisa sina aktuariella vinster och förluster kan man endast med en redovisningsmetod 

följa kongruensprincipen och då genom metoden mot resultaträkningen. Användandet av mot 

Eget kapital (totalresultatet) följer inte kongruensprincipen då den inte redovisar alla 

förändringar i resultaträkningen. Genom att flera av bolagen har valt redovisningsregeln att 

redovisa mot Eget kapital (totalresultatet) kan man se att de inte följer en av de grundläggande 

reglerna inom redovisningen, kongruensprincipen (Artsberg 2005:166). Denna princip som 

säger att förändringar skall ske i resultaträkningen. Undersöker man de bolag som använder 

sig av korridorregeln kan man se att dem använder sig i viss mån av denna princip men de 

redovisar inte allt i resultaträkningen. Detta medför flera svårigheter med att kunna se en trend 

i resultaträkningen och stor svårighet att kunna jämföra bolag och finansiella rapporter med 

varandra . Undersökningen visar  att bolag som ingår i Large cap 2006 till 

2011Stockholmsbörsen OMX använder sig i största del av korridorregeln och detta kan 

indirekt som Glaum (2009:275) och Ericsson (et al.2006) menar leda till missledande 

rapporter och att pensionsskulderna inom dessa bolag inte är korrekt redovisade.  

 

4.4  Undersökning av Eget Kapital  

 

Utvecklingen av Eget kapital har undersökts från åren 2006 till 2011. Detta har sedan skrivits 

in i Excel och en uträkning av volatiliteten har gjorts. För att undersöka volatiliteten har 

bolagens Eget kapital jämförts mellan år 2006 till 2011 och sedan har den procentuella 

förändringen mäts per år, detta genererar 5 observationer per bolag se nedan i Tabell 4. Detta 

kommer att utföras på alla 46 bolag och detta kommer återge 230 observationer som sedan 

kommer användas i SPSS för att slutligen göra Chi-två prövningen. 
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Bolag Metod  Valuta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Alfa Laval Korr, Metod  Milj Sek 18 750 23 238 29 032 26 206 27 164 34 503 

       Procentuell Förändring   23,94 24,93 9,73 3,66 27,02 

Tabell 4: Förklaring av uträkningsprocessen av volatilitet. 

.  

Genom användningen av SPSS och slutligen utförandet av Chi-två testet måste volatiliteten 

som undersökts försättas i kategorier, det som ansågs passa undersökningen bäst var tre 

kategorier av volatilitet, hög, mellan och låg.  För att utvärdera vad som är hög, mellan och 

låg volatilitet har variationskoefficienten används för alla bolag för alla år se Tabell 5. 

Uträkningen som ligger till grund för kategorierna kan läsas till sin helhet i appendix.  

 

Volatilitets kategorier   

Låg Volatilitet 15,92094 % 

  

Medel Volatilitet                       28,68783% 

  

Hög Volatilitet                          41,45471% 

Tabell 5: Volatilitets kategorierna beskriver de maxvärde i procent som de olika kategorierna 

är bestående av. 

För att sedan räkna ut volatilitets kategorierna har en uträkning gjorts med grund i 

Variationskoefficienten (CV) detta beskrivs till fullo i appendix. Sedan har alla procenttal för 

varje bolag under åren 2006 till 2011 fått en av de volatilitets kategorierna. 

  

5.1 Hypotesprövning  

 

Hypotesprövningen kommer att undersöka redovisningsmetoder och volatilitet i Eget kapital 

(totalresultatet), resultatet av denna undersökning kommer ge svar på frågeställningen som 

ligger som grund till uppsatsen. 

Hypotesprövningen kommer att bestå av 49 bolag och 230 observationer av volatilitet mellan 

åren 2006 till 2011.  
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Uppsatsen kommer att undersöka dessa variabler.  

1: Redovisningsmetod av aktuariella vinster och förluster  

2: Eget kapital under åren 2006 till 2011  

Dessa kategorier har kodats för att sedan föras in i SPSS för analys. Vi har valt att ha 

redovisningsmetoden som beroende variabel och volatilitet som den oberoende variabeln.  

Koden som genererats för Redovisningsmetoderna är följande 

1. Korridorregeln 

2. Mot Totalresultatet 

3. Mot Resultaträkningen  

Koder som genererats för Volatiliteten är följande  

1. Låg volatilitet 

2. Mellan volatilitet 

3. Hög volatilitet 

Hypotesprövningen har genomförts för att undersöka om det föreligger samband mellan 

redovisningsmetod och volatilitet i Eget kapital.  

De Hypoteser som Chi-två testet skall förkasta eller anta är följande: 

 

 

H0: Det finns inget samband mellan redovisningsmetod och volatilitet i EK 

 

H1: Det finns samband mellan redovisningsmetod och volatilitet i EK  
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Sammanfattning av Chi-två testet 

 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Redmetod * 

Volatilitet 
230 100,0% 0 0,0 % 230 100,0% 

Tabell 6: Sammanfattning av observationer 

 

Redovisningsmetod * Volatilitet Crosstabulation 

 

 Volatilitet Total 

Låg Mellan Hög 

Redmetod 

Korridorregeln 
Count 96 22 12 130 

Expected Count 96,1 21,5 12,4 130,0 

Mot Eget Kapital 

(Totalresultatet) 

Count 48 7 5 60 

Expected Count 44,3 9,9 5,7 60,0 

Mot 

Resultaträkningen 

Count 26 9 5 40 

Expected Count 29,6 6,6 3,8 40,0 

Total 
Count 170 38 22 230 

Expected Count 170,0 38,0 22,0 230,0 

Tabell 7: Chi-två test del 1 

 

Genom tabell 7 kan man utläsa hur de förväntande värde och det värde som undersökningen 

av bolagens årsredovisningar utgav.  
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 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi- Square 2,935 4 ,569 

Likelihood Ratio 2,928 4 ,570 

Linear-by-Linear 

Association 
,454 1 ,500 

N of Valid Cases 230   

Tabell 8: Chi-två test del 2 

 

Denna tabell visar att χ2 = 2,935  

Frihetsgrader = 4 

Kritisk punkt = 9,488
17

  

 

 

Tabell 8 visar att Pearsons Chi-två visar ett värde av 0569, med signifikansnivå på 5 % visar                                                                                                                                                      

att H0 hypotesen måste antas eftersom det inte förfaller något samband mellan 

redovisningsmetod och volatilitet i Eget kapital , H1 måste förkastas och H0 antas.  

 

Sluthypotes  

 

H0: Det finns inget samband mellan redovisningsmetod metod och volatilitet i EK 

 

H1: Det finns samband mellan redovisningsmetod och volatilitet i EK 

 

Det som utgick av Hypotesprövningen var att H0 måste antas och H1 förkastas. 

Hypotesprövningen finner inga sammanband mellan volatilitet i Eget kapital och gäller för 

alla de redovisningsmetoder som ligger som grund för arbetet. Detta resultat medför att 

uppsatsen inte kan stödja Amir (2010:346), Stickel, (2007:85) och Sundgrens (et al. 

2009:236)  forskning som tidigare har förespråkat att redovisningsmetoden mot Eget kapital 

(totalresultatet) ger ökad volatilitet i Eget kapital. Korridormetoden är en kontroversiell 

                                                             
17 http://www.medcalc.org/manual/chi-square-table.php 
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pensionsredovisningsmetod och den har skapat många frågor och debatter och forskare verkar 

oense huruvida dess utjämnande effekt påverkar bolagen (Glaum, 2009:275). Många forskare 

som Sundgren (et al.2009:223) och  Glaum ( 2009:279) talar för korridormetodens 

utjämnande effekt medans Morrill (2009:130) och Beechy (2009:102) motsäger detta och 

hänvisar till deras studier som visar på att det inte finns något sammanband mellan dessa. 

Uppsatsen visar på att det inte finns ett samband mellan redovisningsmetod och volatilitet i 

Eget kapital och stödjer därmed Morrill (2009:130) och Beechys (2009:102) uttalanden. Det 

är dock viktigt att förtydliga att uppsatsen endast har använt sig av 230 observationer under en 

period av 6 år och med 49 bolag, detta representerar inte hela populationen utan är endast för 

denna Stockholmsbörsen OMX. Detta kan medföra att resultat kan variera mellan uppsatser, 

dock skulle en undersökning göras igen på samma bolag och årtal kommer de ge samma 

resultat.   
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5. Slutsats  

 

 

Detta avsnitt redogör för den viktigaste informationen i uppsatsen, denna del skall även ge 

svar på problemformuleringen och besvara uppsatsens syfte.  

 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns samband mellan 

pensionsredovisningsmetoder och volatilitet i Eget kapital bland bolagen i Nasdaq börsen i 

Stockholm. 

 

Inom pensionsredovisningsforskningen finns det belägg för att redovisning av aktuariella 

vinster och förluster i övrigt totalresultat leder till volatilitet i Eget kapital. När det gäller 

Large Cap bolagen i Nasdaq OMX Nordic Stockholm kan vi inte dra samma slutsats. I denna 

undersökning kan vi inte se något samband mellan pensionsredovisningsmetoder och 

volatilitet i Eget kapital. Bolagen i vår undersökning som redovisar aktuariella vinster och 

förluster mot Eget kapital (totalresultat) har inte större volatilitet i eget kapital än bolag som 

redovisar enligt de andra pensionsredovisningsmetoderna.  
  

5.2 Förslag på framtida forskning 

 

När korridorregeln tas bort kommer bolagen att kunna välja mellan att redovisa aktuariella 

vinster och förluster mot antingen resultaträkningen eller i övrigt totalresultat. Med stor 

sannolikhet kommer majoriteten av bolagen att redovisa i övrigt totalresultat. Det kan vara 

intressant att göra en uppföljning på denna studie genom att mäta volatilitet i total eget kapital 

och igen om fem-tio år. Det skulle vara intressant att se om undersökningen visar samma 

resultat trots att majoriteten av bolagen redovisar enligt samma pensionsredovisningsmetod. 
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Elekta: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12000/elekta-ab-publ 

Fabege: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012]            

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12223/astrazeneca-ab
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http://www.fabege.se/sv/Finansiell-information/Rapporter-och-    

presentationer/Rapporter-presentationer/ 

Getinge: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

 http://www.getingegroup.com/sv/Investerare/Arsredovisningar/ 

Handelsbanken: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012]  

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp

;iddef=privat&amp;navid=Z2_Privattjanster&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/De

fault/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B 

Hexagon: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

 http://investors.hexagon.com/sv/annual-reports?afw_id=1236436 

Husqvarna: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

 http://husqvarnagroup.com/en/node/519 

Hakon Invest: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/35359/hakon-invest-ab 

Holmen: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12088/holmen-ab 

Hennes & Mauritz: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12251/h-m-hennes-mauritz-ab 

Industrivärlden: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012]  

 http://www.industrivarden.se/Finansiellt/Arsredovisningar/  

Investor: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12072/investor-ab 

Kinnevik: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12004/investment-ab-kinnevik 
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Latour: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

 http://www.latour.se/sv/ir/rapporter/arsredovisningar 

Lundbergföretagen: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12282/l-e-lundbergforetagen-ab-

publ 

Lundin Petroleum: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/28002/lundin-petroleum-ab 

Meda: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012]  

http://www.meda.se/sv/finansiell-information/arsredovisningar/ 

NCC: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012]  

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12094/ncc-ab 

Nordea: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012]  

http://www.nordea.com/Investor+Relations/Finansiella+rapporter/%C3%85rsre

dovisn      ingar/807422.html 

Peab: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12107/peab-ab 

Ratos: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012]  

 http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12113/ratos-ab 

SAAB: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012]  

            http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Financial-reports/ 

Scania: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12124/scania-ab 

SCA: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 
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http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12121/svenska-cellulosa-

aktiebolaget-sca 

Seco Tools: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12126/seco-tools-ab 

Skanska: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12329/skanska-ab 

Stora Enso Oyj: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12376/stora-enso-oyj 

Swedish Match: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12337/swedish-match-ab 

SSAB: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12132/ssab-ab 

SKF: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12330/ab-skf 

Sandviken: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

  http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12117/sandvik-ab 

SEB: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

 http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB3&lang=se 

Securitas AB: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/38429/securitas-ab 

Swedbank: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012] 

http://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-

information-och-publikationer/arsredovisningar/index.htm 

Tele 2: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012]  

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/38429/securitas-ab
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 http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/27360/tele2-ab 

Tieto: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012]  

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12365/tieto 

Telia Sonera: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012]  

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12210/teliasonera-ab 

Trelleborg: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012]  

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12142/trelleborg-ab 

Volvo: Årsredovisning 2006-2011 [ Hämtad 20/03-2012]  

http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12346/ab-volvo 
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Appendix  

Förteckning av Bolag på Large Cap inklusive  

 Redovisningsmetod 

 Valuta 

 Eget Kapital 2006-2011 

 Procentuell förändring av Total Eget Kapital mellan år 2006-2011 

  

Large Cap   Total EK            

         

Bolag  Metod  Valuta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Alfa Laval Korr,Metod  Milj Sek 18 750 23 238 29 032 26 206 27 164 34 503 

     %   23,94 24,93 9,73 3,66 27,02 

Assa Abloy  Korr,Metod  Milj Sek 35 557 37 732 44 960 42 618 45 389 55 373 

     %  6,12 19,16 5,21 6,50 22,00 

Atlas Copco  Korr,Metod  Milj Sek 55 255 56 659 75 394 67 874 71 622 75 109 

     %   2,54 33,07 9,97 5,52 4,87 

Axfood Korr,Metod  Mlj Sek 6075 6608 7350 7173 7664 8278 

     %   8,77 11,23 2,41 6,85 8,01 

Boliden  Korr,Metod  Milj Sek 37615 35128 33258 30252 26929 25934 

     %   6,61 5,32 9,04 10,98 3,69 

Elektrolux Korr,Metod  Milj Sek  66049 82558 73323 72696 73521 76384 

     %   25,00 11,19 0,86 1,13 3,89 

Fabege Korr,Metod  Milj sek  30009 31755 30542 30692 29263 30711 

     %   5,82 3,82 0,49 4,66 4,95 

Getinge  Korr,Metod  Milj Sek  15877 22991 33032 37498 34585 41469 

     %   44,81 43,67 13,52 7,77 19,90 

Handelsbanken Korr,Metod  Milj Sek  1790008 1859382 2158784 2122843 2153530 2454366 

     %   3,88 16,10 1,66 1,45 13,97 

Hexagon Korr,Metod  Milj Sek  18548 24940 27501 25426 44887 47797 

     %   34,46 10,27 7,55 76,54 6,48 

Husqvarna  Korr,Metod  Milj Sek  16355 28803 34337 30229 28402 29103 

     %   76,11 19,21 11,96 6,04 2,47 

Industrivärlden  Korr,Metod  Milj Sek  64711 66293 35975 53790 71547 57116 

     %   2,44 45,73 49,52 33,01 20,17 

Latour Korr,Metod  Milj Sek  14021 13553 10807 12343 14708 13598 
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     %   3,34 20,26 14,21 19,16 7,55 

Meda Korr,Metod  Milj Sek  11319 28649 35815 33023 33562 38718 

     %   153,11 25,01 7,80 1,63 15,36 

NCC  Korr,Metod  Milj Sek  30 603 34 069 36 247 31 970 31 104 32 924 

     %   11,33 6,39 11,80 2,71 5,85 

Nordea Korr,Metod  Milj Euro  346890 389054 474074 507544 580839 716204 

     %   12,15 21,85 7,06 14,44 23,31 

Peab  Korr,Metod  Milj Sek  16 513 15 352 26 554 26 614 27 580 31 349 

     %   7,03 72,97 0,23 3,63 13,67 

Ratos Korr,Metod Milj Sek  39922 40763 40858 42750 36782 26662 

     %   2,11 0,23 4,63 13,96 27,51 

SAAB Korr, Metod  Milj Sek  32771 33801 32890 30430 29278 31799 

     %   3,14 2,70 7,48 3,79 8,61 

Sandviken Korr,Metod  Milj Sek  65901 85435 103227 91575 89999 98739 

     %   29,64 20,83 11,29 1,72 9,71 

SEB Korr,Metod Milj Sek 1934441 2344462 2510702 2308227 2179821 2362653 

     %   21,20 7,09 8,06 5,56 8,39 

Swedbank  Korr,Metod Milj Sek 1352989 1607984 1811690 1794687 1715681 1857065 

     %   18,85 12,67 0,94 4,40 8,24 

Telia Sonera Korr,Metod Milj Sek  199 392 216702,00 264286,00 269670,02 250551,01 253881,0

0 

     %   8,68 21,96 2,04 7,09 1,33 

Tieto Oyj Korr,Metod Eur million 12441,04 11886,78 13743,68 12398,85 11192,69 11583,07 

     %   4,46 15,62 9,79 9,73 3,49 

Trelleborg Korr,Metod Milj Sek  27 557 29 334 33 763 29 539 27 314 28 691 

     %   6,45 15,10 12,51 7,53 5,04 

Volvo Korr,Metod Miljarder 

Sek  

258,427 321,647 372,419 332,265 318,007 353,244 

     %   24,46 15,79 10,78 4,29 11,08 

Astra Zeneca Tot resultat  Milj USD 15,416 14,915 16,06 20,821 23,41 23,472 

     %   3,25 7,68 29,65 12,43 0,26 

Ericsson Tot resultat  Miljarder 

sek 

280,3 281,8 269,8 285,7 245 215 

     %   0,54 4,26 5,89 14,20 12,31 

Holmen Tot resultat  Milj Sek  32 141 33 243 34 602 32 176 33 432 37 217 

     %   3,43 4,09 7,01 3,90 11,32 

Kinnevik Tot resultat  Milj Sek  47 333 64 833 53 240 35 871 64 833 70 068 

     %   36,97 17,88 32,62 80,74 8,07 

Lundbergsföreta

gen 

Tot resultat  Milj Sek  72 935 76 704 71 065 73 036 81 868 85 420 
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     %   5,17 7,35 2,77 12,09 4,34 

SCA Tot resultat  Milj Sek  133 544 145 050 158 968 149 859 142 978 139 004 

     %   8,62 9,60 5,73 4,59 2,78 

Scania Tot resultat  Milj Sek  88 078 91 954 110 035 98 451 98 429 109 309 

     %   4,40 19,66 10,53 0,02 11,05 

Seco Tools Tot resultat  Milj Sek  4 546 5 271 6 412 5 389 3 904 4 402 

     %   15,95 21,65 15,95 27,56 12,76 

Skanska Tot resultat  Milj Sek  71 307 78 941 83 478 83 765 77 712 82 770 

     %   10,71 5,75 0,34 7,23 6,51 

Stora Enso Tot resultat  Milj Sek  17 382,10 15 310,80 12 240,80 11 593,20 13 036,70 12 999,10 

     %   11,92 20,05 5,29 12,45 0,29 

Swdish Match Tot resultat  Milj Sek  15 670 16 467 18 355 16 337 14 739 14 507 

     %   5,09 11,47 10,99 9,78 1,57 

SKF Tot resultat  Milj Sek  46 238 46 331 56 100 51 015 54 401 59 374 

     %   0,20 21,09 9,06 6,64 9,14 

Investor Tot resultat  Milj Sek  180 940 177 231 140 659 170 224 220 767 213 607 

     %   2,05 20,64 21,02 29,69 3,24 

Elekta Mot RR Milj Sek  5284 5356 6322 7951 8 515 8 962 

     %   1,36 18,04 25,77 7,09 5,25 

Hakon Invest Mot RR Milj Sek  10029 10 379 10 021 11 383 10 516 10 060 

     %   3,49 3,45 13,59 7,62 4,34 

Hennes&Mauritz Mot RR Milj Sek  35 555 47 734 51 243 54 363 59 182 60 188 

     %   34,25 7,35 6,09 8,86 1,70 

Lundin 

Petroleum 

Mot RR Milj Sek  17685,411 21053,251 25181,448 21207,85 16633,51 17637,21 

    %   19,04 19,61 15,78 21,57 6,03 

SSAB Mot RR Milj Sek  22 795 90 705 69 255 60 419 61 054 63 439 

   %   297,92 23,65 12,76 1,05 3,91 

Securitas  Mot RR Milj Sek  35719,8 39185,2 35718,9 32795,9 32885,3 36666,4 

     %   9,70 8,85 8,18 0,27 11,50 

Tele 2 Mot RR Milj Sek  66 164 48 648 47 133 40 379 40 369 46 509 

     %   26,47 3,11 14,33 0,02 15,21 

 

 

Uträkning av Volatilitets kategorierna  

Variationskoefficienten som betecknas CV på engelska är definierad som standardavvikelsen 

(σ)delat med Medianen(µ) 
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Sedan har MAX och MIN värde tagits fram utifrån variationskoefficienten. Nedan följer en 

detaljerad beskrivning hur denna uträkning har gått till väga.   

 

Företag  Metod   Standard av    Median     CV (%) 

Alfa Laval Korr,Metod  5323,30 26482,17 20,10145 

Assa Abloy  Korr,Metod  6981,99 38373,00 18,19507 

Atlas Copco  Korr,Metod  8980,22 58699,03 15,29876 

Axfood Korr,Metod  776,69 6274,96 12,37764 

Boliden  Korr,Metod  4627,65 27677,66 16,71981 

Elektrolux Korr,Metod  5375,54 64272,36 8,36370 

Fabege Korr,Metod  828,17 26257,17 3,15406 

Getinge  Korr,Metod  9608,38 27865,77 34,48093 

Handelsbanken Korr,Metod  239076,64 1825427,09 13,09703 

Hexagon Korr,Metod  11903,58 28714,65 41,45471 

Husqvarna  Korr,Metod  6044,10 24753,30 24,41737 

Industrivärlden  Korr,Metod  12653,83 51726,55 24,46293 

Latour Korr,Metod  1391,92 11488,85 12,11540 

Meda Korr,Metod  9820,92 27272,42 36,01046 

NCC  Korr,Metod  2092,72 28429,96 7,36097 

Nordea Korr,Metod  133958,44 449794,78 29,78212 

Peab  Korr,Metod  6496,51 21494,07 30,22464 

Ratos Korr,Metod 5866,53 33371,93 17,57925 

SAAB Korr, Metod  1695,14 27523,45 6,15891 

Sandviken Korr,Metod  13046,30 78274,61 16,66734 

SEB Korr,Metod 197074,25 1976768,61 9,96952 

Swedbank  Korr,Metod 186890,92 1475283,85 12,66813 

Telia Sonera Korr,Metod 27565,77 202062,96 13,64217 
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Tieto Oyj Korr,Metod 526,63 9526,04 5,52834 

Trelleborg Korr,Metod 2336,81 25504,97 9,16217 

Volvo Korr,Metod 38,95 284,99 13,66663 

Astra Zeneca Tot resultat  4,02 16,87 23,84370 

Ericsson Tot resultat  27,73 229,34 12,08968 

Holmen Tot resultat  1905,49 29245,21 6,51555 

Kinnevik Tot resultat  12975,81 49879,12 26,01452 

Lundbergsföretagen Tot resultat  5691,85 66674,26 8,53680 

SCA Tot resultat  8831,06 125462,01 7,03883 

Scania Tot resultat  8908,00 86452,00 10,30398 

Seco Tools Tot resultat  892,47 4402,35 20,27248 

Skanska Tot resultat  4799,68 68967,53 6,95933 

Stora Enso Tot resultat  2120,93 12181,74 17,41072 

Swdish Match Tot resultat  1400,34 13925,05 10,05629 

SKF Tot resultat  5346,11 45543,59 11,73844 

Investor Tot resultat  29501,65 161847,09 18,22810 

Elekta Mot RR 1620,54 6287,22 25,77519 

Hakon Invest Mot RR 524,79 8987,54 5,83913 

Hennes&Mauritz Mot RR 9067,45 45333,21 20,00178 

Lundin Petroleum Mot RR 3213,37 17516,01 18,34534 

SSAB Mot RR 21981,72 55664,10 39,48994 

securitas  Mot RR 2416,03 30769,65 7,85200 

Tele 2 Mot RR 9480,47 42668,92 22,21868 

 

(cv)MAX 41,45471 

(cv)MIN 3,15406 

 

Genom att ta MAX minus MIN får man ut det differentiella talet som här betecknas som DIFF .  

(cv) MAX -(cv) MIN 

DIFF=  38,30066 
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För att få ut de tre kategorierna delar man DIFF i tre delar och resultatet blir Bredd.  

DIFF/3    

Bredd= 12,76688512 

 

För att sedan räkna ut volatilitets kategorierna har följade uträkning gjorts, denna visar de 

maxvärden som de olika kategorierna har fått.  

Volatilitets kategorier   

Låg VOLATILITET   

MIN-BREDD =  15,92094 

MEDEL VOLATILITET 

LÅG+BREDD = 28,68783 

HÖG VOLATILITET 

MEDEL+BREDD = 41,45471 

 

 

 

 

 

 

 


