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Abstract 

 

Bachelor thesis in Business Administration, Department of Social Science, Södertörns university 

autumn 2014. 

Title:   Actuarial assumptions – a study on Swedish corporate groups choices.  

Author:   Maria Atto Demirdag & Filiz Södergren Öglü 

Supervisor:   Bengt Lindström & Jurek Millak 

Purpose:  The purpose of this paper is to investigate whether there is a 

correlation between the actuarial assumptions, of listed groups in 

Large Cap on the Nasdaq Stockholm, equity ratio and their 

pensionplans funding status. 

Method: The study is based on a quantitative research method, where the 

analysis of annual reports takes place. The quantitative research 

method has enabled the paper to perform related analyzes and 

comparisons of means between groups, for listed companies equity 

ratio and pension obligation, and the relation to its actuarial 

assumptions. Correlation measurements are made using a non-

parametric method, Spearman's rho, then further tested using one-

sided hypotheses t-test. 

Theory: The backbone of the thesis is presented using two theories, earnings 

management and the principal-agent theory. These theories are 

intertwined with the previous researches, which also dealt with the 

essay topic of earnings management in previous years and in other 

countries. 

Empirical:  Correlation analyzes between the studied actuarial assumptions and 

corporate groups solidity and pension financial status is presented 



 

using tables and charts. These are further analyzed using hypothesis 

tests and scatterplots.  

Conclusion:  All tests resulted in very weak correlation between the different 

variables and can there for not be classified as significant. The 

conclusion that companies, listed in Large Cap on Nasdaq Stockholm, 

tend to make its actuarial assumptions in order to try to achieve a 

certain equity ratio, or to try to get their unfunded pension plans seem 

more funded than they actually are, is not possible to make. 

Keywords:  Defined benefit pension, Actuarial assumptions, Pensionplan funding 

status, Equity ratio, Earnings management, IAS 19 - Employee Benefit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns 

Högskola, höstterminen 2014 

Titel:   Aktuariella antaganden – en studie om svenska koncerners val. 

Författare:   Maria Atto Demirdag & Filiz Södergren Öglü 

Handledare:  Bengt Lindström & Jurek Millak 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns samband 

mellan de aktuariella antagandena hos noterade koncerner på Large 

Cap, Nasdaq Stockholm, och dess soliditet samt dess 

pensionsförpliktelsers finansieringsstatus.  

Metod:  Studien baserar sig på en kvantitativ forskningsmetod, där analyser av 

årsredovisningar tar plats. Den kvantitativa forskningsmetoden har 

möjliggjort för uppsatsen att utföra sambandsanalyser samt 

jämförelser mellan medelvärden grupper emellan, för de noterade 

bolagens soliditet samt pensionsförpliktelse och förhållandet till dess 

aktuariella antaganden. Sambandsmätningar görs med hjälp av en 

icke-parametrisk metod, Spearman’s rho för att sedan testas vidare 

med hjälp av ensidiga hypotestest. 

Teori:  Grundstommen för uppsatsen presenteras med hjälp av två teorier, 

Earnings management samt Agentteorin. Dessa teorier flätas samman 

med den tidigare forskning som även den behandlat uppsatsens ämne 

tidigare år och i andra länder. 

Empiri:  Sambandsanalyser mellan de studerade aktuariella antagandena och 

koncerners soliditet samt pensionsförpliktelsers finansiella status 



 

presenteras med hjälp av tabeller och diagram. Dessa analyseras 

vidare med hjälp av hypotestester och scatterplots. 

Slutsats:  Samtliga tester resulterade i väldigt svaga samband mellan de olika 

variablerna och som dessutom inte klassas vara signifikanta. Ett 

antagande om att företag noterade i Large Cap, listade på Nasdaq 

Stockholm, tenderar att göra sina aktuariella antaganden i syfte att 

försöka uppnå en viss soliditet eller för att försöka få sina 

ofinansierade pensionsplaner att verka mer finansierade än vad de 

faktiskt är, är därför inte möjligt. 

Nyckelord: Förmånsbestämda pensioner, Aktuariella antaganden, 

Pensionsplaners finansieringsstatus, Soliditet, Vinstmanipulering, IAS 

19 - Ersättning till anställda  

 

  



 

Förkortningar 

 

ATP Allmän Tilläggspension 

AP7- såfa Sjunde Allmänna Pensionsfonden- Statens Årskullsförvaltningsalternativ 

FAR Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. 

FPG  Försäkringsbolaget Pensionsgaranti  

IAS International Accounting Standards 

IASB International Accounting Standards Board  

IFRS International Financial Reporting Standards 

ITP Industrins och handelns Tilläggspension 

ITPK Industrins och handelns Tilläggspension, Kompletterande 

LO Landsorganisationen 

PTK Privattjänstemannakartellen (tidigare förkortning) 
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1. Introduktion

 

I detta kapitel introduceras läsaren till uppsatsarbetets bakgrund och syfte, både för att förstå 

och inges intresse till vad själva uppsatsarbetet grundar sig i, samt för att leda fram till studiens 

frågeställningar.

 

1.1 Bakgrund 

De internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS (International Accounting 

Standards/International Financial Reporting Standards) är sedan 2005 som ett beslut av EU, 

obligatoriska att tillämpa för samtliga börsnoterade koncerner i Sverige. Införandet av de nya 

gemensamma standarderna hade sin grund i att göra redovisningen mer harmoniserad och 

jämförbar länder emellan.1 En av de standarder som implementerades var IAS 19, Ersättning till 

anställda, vilken omfattar de redovisningsregler gällande pension. Då dessa är de första enhetliga 

internationella redovisningsreglerna avseende pension, är standarden mycket omfattande, för att 

bland annat försöka minska komplexiteten kring pensionsredovisning.2 Sedan dess har 

standarden omarbetats, och implementerades från och med räkenskapsåret 2013. Syftet med 

revideringen låg i att öka transparensen och förenkla pensionsredovisningen, som ansetts vara ett 

komplicerat ämne.3 

Det svenska pensionssystemet är indelat i tre delar: allmän lagstadgad pension, individuella 

pensionslösningar och tjänstepension till följd av anställning. Alla som är folkbokförda i landet 

omfattas av den allmänna lagstadgade pensionen som betalas ut av Pensionsmyndigheten,4 vilken 

baseras på en rad olika faktorer så som: inkomst, arbetad tid, pensionsålder och placering av 

pensionen.5 Tjänstepension fungerar som ett komplement utöver den allmänna pensionen. 

Tjänstepensionen är den del av den totala pensionen som arbetstagaren erhåller genom 

kollektivavtal eller andra avtal med sin arbetsgivare. Det är företaget som ansvarar för 

                                                           
1 Sundgren, S. Nilsson, H & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.11-13. 
2 Ibid s.215- 217. 
3 IFRS, Amendments to IAS 19 Employee benefits, 2011, s.4 
4 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.217 
5 SPP, Pension enligt lag 
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arbetstagarens tjänstepension och det är dessa pensionsåtaganden som redovisas enligt IAS 19. 

Det finns två typer av tjänstepensioner, avgiftsbestämda- och förmånsbestämda pensionsplaner. 

En avgiftsbestämd pensionsplan innebär att arbetsgivaren betalar ut en förutbestämd avgift, för 

att därefter inte ha några framtida förpliktelser gentemot pensionstagaren.6 Den förmånsbestämda 

pensionsplanen är dock annorlunda och innebär att arbetstagaren förpliktar sig om att i framtiden 

betala ut en viss förmån till den anställda. Detta innebär att en hel del bedömningar måste göras, 

för att kunna uppskatta hur stora avsättningar som löpande behövs göras för att kunna matcha 

pensionsåtagandet.7 Dessa bedömningar, aktuariella antaganden, görs av de faktorer som kan 

komma att påverka storleken på pensionsutbetalningarna och rör bland annat livslängd, 

personalomsättning, diskonteringsränta och löneökningsutveckling.8  

Då företagen själva ansvarar för framtagandet av aktuariella antaganden, och i samband med den 

komplexitet som pensionsredovisning medför, finns en risk att företag utnyttjar flexibiliteten i 

redovisningen inom detta område, för att se till sitt eget bästa. Tidigare forskning har visat på att 

just sådana vinstmanipulerande metoder förekommer inom pensionsredovisningen. Kinserdal, 

som studerat förekomsten av earnings management inom pensionsredovisning på den norska 

börsen, fann ett signifikant samband mellan soliditet och aktuariella antaganden. Företag med låg 

soliditet var förknippade med att anta optimistiska antaganden som gav en lägre 

pensionsförpliktelse, och vice versa tenderade företag med hög soliditet anta pessimistiska 

aktuariella antaganden. Detta blev soliditeten förvisso lidande för, men vilket i slutändan ledde 

till ett förbättrat resultat.9 Även i en annan studie av Newell et al. undersöktes om det fanns ett 

samband mellan pensionsplaners finansieringsstatus och de aktuariella antaganden företag gör, 

och fann indikationer på att företag kan använda sig utav bland annat diskonteringsräntan och 

den förväntade löneökningstakten för att justera pensionsplanens finansieringsstatus. De menar 

på att de aktuariella antaganden företag gör, signifikant kan påverka de årliga 

pensionskostnaderna och den rapporterade pensionsplanen.10 Hur pass finansierad en 

pensionsförpliktelse är, beror på företagets förvaltningstillgångar, vilket avgör om 

                                                           
6 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.217- 219 
7 Ibid s.220- 221 
8 Europakommissionen, Internationell redovisningsstandard 19 -Ersättning till anställda, D019014/01 
9 Kinserdal, F. Accounting for and valuation of pensions in Norway, -Earnings management and whether analysts 

detect it, 2006, s.284 
10 Newell, G. E. Kreuze, J. G. & Hurtt, D. Corporate Pensionplans: How consistent are the assumptions in 

determining pension funding status, 2002, s.23 
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pensionsförpliktelsen består av en tillgång eller skuld. En pensionsplan benämns som 

ofinansierad om dess ackumulerade pensionsåtagande är större än marknadsvärdet på dess 

förvaltningstillgångar.11  

 

1.2 Problemdiskussion  

Från och med 2004, är det företagen själva som ansvarar för framtagandet av sina aktuariella 

antaganden, något som Finansinspektionen tidigare gav ut rekommendationer för.12 Att det 

förekommer skillnader i hur företag gör sina aktuariella antaganden kan ha en naturlig förklaring. 

Variationer kan finnas i bland annat de olika företagens personalomsättning, vilken livslängd den 

anställde väntas ha beroende på vilka risker och förutsättningar en arbetsplats har, samt att 

utbudet och efterfrågan på arbetsmarknaden varierar mellan branscher.13 Men trots detta är just 

förväntad löneökningstakt ett av de aktuariella antaganden som pekas ut i tidigare studier som ett 

antagande vilket kan användas i manipulerande syfte. Varierande diskonteringsränta kan däremot 

anses ha andra förklaringar än av naturliga skäl, då IAS 19 hänvisar till att alla företag i Sverige 

ska följa den marknadsmässiga avkastningen på statsobligationer för att diskontera 

pensionsförpliktelser.14 Således borde diskonteringsräntan uppträda som densamma för samtliga 

koncerner. Trots detta har många koncerner i Sverige valt att använda sig av räntan på 

bostadsobligationer för att diskontera sina pensionsförpliktelser, något som inte är förenligt med 

IAS 19,15 vilket leder till att skillnader i diskonteringsräntan trots allt kan uppstå.  

Trots att företagen ansvarar för de aktuariella antaganden som görs, baseras dessa antaganden för 

det mesta på en aktuaries rekommendationer. Detta behöver i sin tur inte betyda att de aktuariella 

antaganden som används är korrekta. Författare som bl.a. Kinserdal visar i sin forskning att det 

finns incitament till att justera, och på så sätt manipulera, ett företags aktuariella antaganden för 

att se till företagets bästa.16 Andra forskare så som Newell et al. har i sina studier hittat anspråk 

                                                           
11 Newell, G. E, Kreuze, J. G & Hurtt, D. Corporate Pensionplans: How consistent are the assumptions in determining 

pension funding status, 2002, s.25 
12 Janzon, C. Hög tid att förbereda anpassningen till RR 29, 2003 
13 Europakommissionen, Internationell redovisningsstandard 19 -Ersättning till anställda, D019014/01 
14 Ibid  
15 Marton, J. Inblick: Strider svensk användning av diskonteringsränta mot IAS 19?, 2012 
16 Kinserdal, F. Accounting for and valuation of pensions in Norway, -Earnings management and whether analysts 

detect it, 2006, s.130 
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på att företagen har som incitament att manipulera sin pensionsredovisning, i form av att justera 

diskonteringsräntan för att på så sätt anpassa nuvärdet av pensionsförpliktelsen, och få den att se 

mer eller mindre finansierad ut.17 Både Kinserdal och Newell et al. belyser i sina studier att 

företag med låg soliditet verkar antar en högre diskonteringsränta och/eller en låg 

löneutvecklingstakt för att minska pensionsavsättningen och förbättra dess soliditet, och vice 

versa. De menar även på att utrymme för vinstmanipulering finns i pensionsredovisningen pga. 

dess komplexitet och brist på transparens.18 Eftersom forskning i andra länder indikerar på att det 

finns utrymme för earnings management inom pensionsredovisningen, finns det intresse att se 

om koncerner på den svenska börsen tenderar att göra aktuariella antaganden som påvisar 

signifikanta samband med dess soliditet och pensionsplaners finansieringsstatus.  

 

1.3 Problemformulering 

Ur den problemdiskussion som fördes ovan har det slutligen härletts två frågor som anses vara av 

störst vikt för uppsatsen: 

- Finns det någon väsentlig skillnad i de aktuariella antagandena hos svenska noterade 

koncerner?  

 

- Går det att påvisa ett samband mellan koncerners soliditet och pensionsplaners 

finansieringsstatus med hur de gör sina aktuariella antaganden? Och om ett sådant 

samband föreligger, hur ser detta ut?  

 

1.4 Syfte 

Denna uppsats skrivs i syfte att undersöka om de aktuariella antagandena skiljer sig åt mellan 

svenska noterade koncerner. Och om det finns något samband mellan ledningens val av 

aktuariella antaganden och med pensionsplanens finansieringsstatus samt företagens soliditet.   

                                                           
17 Newell, G.E, Kreuze, J.G & Hurtt, D, Corporate Pensionplans: How consistent are the assumptions in determining 

pension funding status, 2002, s.23 
18 Kinserdal, F. Accounting for and valuation of pensions in Norway, -Earnings management and whether analysts 

detect it, 2006, s.130 
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1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsar sig till att endast behandla de koncerner som har förmånsbestämda 

pensionsplaner och således tillämpar koncernredovisning enligt IAS 19. Undersökningen är 

begränsad till att studera Large Cap på Nasdaq Stockholm. Avgränsning är även gjord till att 

samla in data från årsredovisningar från räkenskapsåret 2013, då detta är det första året för 

obligatorisk implementering av den reviderade IAS 19.19   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Engman, J. Deloitte, IFRS i fokus, 2013, s.2 
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1.6 Fortsatt disposition 

 

Kapitel 2  I kapitel 2 introduceras läsaren till den standard, IAS 19, som behandlar redovisning 

av tjänstepensioner, där de viktigaste komponenterna brutits ned till olika stycken 

för att lättare få en överblick av den relativt svårförståeliga standarden. Här tas även 

redovisningens viktiga kvalitativa egenskaper upp, och i slutet av kapitlet görs en 

beskrivning för hur de förmånsbestämda pensionsplanerna ska redovisas i 

resultaträkning, balansräkning samt övrigt totalresultat.    

Kapitel 3 I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram, och berör bland annat 

Earnings management, Agentteorin samt den tidigare forskning som ansetts vara av 

väsentlighet för uppsatsarbetet.  

Kapitel 4  I detta kapitel redogörs för den metod som använts under uppsatsarbetets gång, 

samt hur insamlingen av data har gått tillväga. Här redogörs även för uppsatsens 

validitet och reliabilitet, samt de bortfall som uppstod från den undersökta 

populationen. 

Kapitel 5  Här presenteras den data som samlats in, samt de hypotespövningar och 

sambandsanalyser som gjorts med de olika variablerna. I samband med detta så 

sammanvävs en analys löpande genom kapitlet för att lättare kunna överskåda och 

förstå vad som faktiskt gjorts.  

Kapitel 6  I kapitel 6 presenteras de slutsatser som föregående kapitel resulterat i. Syftet med 

detta är att svara på uppsatsens frågeställning, och sedan leda detta vidare till en 

diskussion och förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  
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2. Pensionsplaner; redovisningsprinciper & praxis

 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en viss förförståelse till innebörden av 

förmånspensioner samt den standard som används vid redovisning av dessa, vilket 

underlättar förståelsen av hur pensionsförpliktelsen sedan hanteras i redovisningen som 

presenteras i slutet av kapitlet.

 

2.1 IAS/IFRS 

Från och med den 1 januari 2005 blev det obligatoriskt för alla svenska börsnoterade bolag att 

tillämpa de internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS. Syftet med införandet av 

internationella redovisningsprinciper grundar sig i en harmonisering av redovisningen, samt 

att den ska bli mer jämförbar länder emellan. Införandet av standarden är ett beslut av EU år 

2002, men har sedan 1970-talet haft ett stort inflytande på FARs rekommendationer. RR, 

Redovisningsrådet, bildades i Sverige år 1989 och har i princip sedan dess baserats på IAS, 

vilket innebär att svenska börsbolag tidigt har tillämpat redovisningsprinciper som 

överensstämde med IAS så länge det inte stred mot svensk skattelagstiftning. 2007 lades RR 

officiellt ned, och istället bildades RFR, Rådet för finansiell rapportering, som främst syftar 

till att komplettera IFRS. RFR ger även ut uttalanden, UFR, i den mån tolkningar av 

redovisningsprinciper är oklara.20 

 

2.2 IAS 19, Ersättning till anställda 

IAS 19, är den standard som behandlar Ersättning till anställda, och därmed 

pensionsredovisningen, och ges ut av IAS/IFRS.  Då kostnaderna för ersättning till anställda 

inom de flesta företag utgör en stor del av de totala kostnaderna, därtill även 

pensionskostnaderna, utgör IAS 19 en omfattande och betydelsefull standard. Det är även en 

av de standarder som i många fall kan vara relativt komplicerad. IAS 19 innehåller de 

omfattande internationella reglerna kring redovisning av ersättning till anställda. I och med 

införandet av IAS 19 har stora förändringar skett avseende beräkning och redovisning av 

företagens pensionsåtaganden, då dessa är de första enhetliga internationella reglerna kring 

redovisning av pensioner i koncerner. Införandet innebar bland annat att företagen måste 

                                                           
20 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.11-13. 
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klassificera samtliga pensionsplaner som antingen avgiftsbestämda- eller förmånsbestämda 

planer, vilket i sin tur medför en stor påverkan på redovisningen.21  

Den 16:e juni 2011 utfärdade IASB (International Accounting Standards Board) de 

korrigeringar som förändrar IAS 19 och redovisning av ersättning till anställda. Den 

reviderade versionen innebar främst förändringar för redovisningen av de förmånsbestämda 

pensionsplanerna i jämförelse med tidigare regler. Revideringen av IAS 19 och dess nya 

lydelse började tillämpas från och med räkenskapsåret 2013. De största förändringarna 

innebar bland annat att korridorregeln inte längre får tillämpas, att aktuariella vinster och -

förluster redovisas direkt i övrigt totalresultat, förändringar i presentation av 

pensionsåtagandet och förvaltningstillgångar samt att kostnaden avseende tjänstgöring under 

tidigare perioder ska redovisas i resultaträkningen i den period då pensionsplanen ändras.  

Korridorregeln innebar att endast de förändringar i pensionsförpliktelsen som översteg 10 % 

behövde redovisas på en gång. Förändringen redovisades direkt i resultaträkningen22 och 

syftet med regeln var att fungera som en utjämningsmekanism för fluktuationen i 

pensionsåtagandet.23 Korridorregeln medförde även att skulden aldrig blev marknadsvärderad, 

och upplysning om det aktuella marknadsvärdet angavs endast i en not.24 För de företag som 

tidigare tillämpade korridorregeln medför de nya principerna en ökad volatilitet i 

balansräkningen.25  

Syftet med att omarbeta IAS 19 låg i behovet av ett enklare sätt att redovisa förmånspensioner 

samt en ökad transparens. Detta till grund av det stora inflytandet pensionsplanerna har över 

företagets finansiella ställning, vilket innebär att företaget måste kunna ge dess investerare 

och andra intressenter en rättvisande bild av de befintliga pensionsåtaganden och dess 

väsentliga risker i de finansiella rapporterna. Då förmånspensionerna i många företag gav 

upphov till stora och osäkra kostnader, där uppskattningen av dessa kostnader ofta anses vara 

komplexa, växte behovet fram av en förändring i standarden IAS 19, som behandlar dessa 

problem.26 Förändringarna syftar även till att klargöra för vissa områden, där det tidigare 

funnits skilda meningar om huruvida IAS 19 ska tillämpas, så som vid bland annat 

                                                           
21 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.215- 217.  
22 Ibid s.229 
23 Hevreng, E. Synpunkter på förslag till föreskrift om tryggandegrunder, 2007 
24 Malmqvist, P. Inblick: Välkommen förbättring av pensionsredovisningen, 2013 
25 KPMG, Nyheter inför bokslutet 2013, 2013 
26 IFRS, Amendments to IAS 19 Employee benefits, 2011, s.4 
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riskberäkningar. I takt med att den omarbetade standarden tillämpas, sker detta även 

retroaktivt, alltså att tidigare års nyckeltal räknas om för en bättre jämförbarhet mellan åren.27   

 

2.3 Förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner  

Enligt IAS 19 ska varje pensionsplan klassas antingen som avgiftsbestämd eller 

förmånsbestämd. Hur man avgör klassificeringen beror på planens ekonomiska innebörd. 

Klassificeringen av pensionsplanen påverkar sedan också hur redovisningen av 

pensionskostnaden och pensionsskulden/-tillgången ska ske.28 

 

2.3.1 Avgiftsbestämda pensionsplaner 

Avgiftsbestämda pensionsplaner definieras som:  

“Avgiftsbestämda planer är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka 

företaget betalar fastställda avgifter till ett separat företag (en fond) och inte har någon 

rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om fonden inte har 

tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför sig till 

anställdas tjänstgöring under innevarande perioder och tidigare perioder.” 29 

 

I en avgiftsbestämd pensionsplan är det förbestämt hur mycket arbetsgivaren ska betala in, 

och baseras på en procentuell del av lönen. Den fastställda avgiften betalas in till en separat 

juridisk enhet och den finansiella risken ligger hos den anställde.30 Företaget har inte någon 

förpliktelse om att betala ut ytterligare framtida avgifter. Den anställdas framtida pension är 

storleken på de avgifter som arbetsgivaren avsatt i fonden samt den avkastning som de 

investerade pengarna har genererat.31  

 

                                                           
27 IFRS, Amendments to IAS 19 Employee benefits, 2011, s.7 
28 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.218- 219.  
29 Europakommissionen, Internationell redovisningsstandard 19 -Ersättning till anställda, D019014/01,  
30 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.217- 218 
31 Europakommissionen, Internationell redovisningsstandard 19 -Ersättning till anställda, D019014/01  
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2.3.2 Förmånsbestämda pensionsplaner 

IAS 19 definierar förmånsbestämda pensionsplaner som alla andra planer som inte definierats 

som avgiftsbestämda. Förmånsbestämda pensionsplaner innebär att arbetsgivaren garanterar 

arbetstagaren en i förväg överenskommen förmån. Den totala kostnaden för planen går inte att 

bestämma med säkerhet och företaget måste fortlöpande avsätta medel som över tiden ska 

överensstämma med de löften om framtida pensionsersättning som givits. I detta fall ligger 

den aktuariella risken på företaget. Med den aktuariella risken innebär det att 

pensionsersättningen kan blir dyrare än väntat och det kan exempelvis inträffa om 

pensionstagaren lever längre än förväntat.32 Det är vanligt att ledningen i börsnoterade företag 

har individuellt utformade pensionsplaner vilka är förmånsbestämda. 

ITP-planen gäller mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK, 

och är den pensionsplan som finns till för privatanställda, kollektivanslutna tjänstemän. ITP-

planen klassificeras som en förmånsbaserad pensionsplan. Högre uppsatta tjänstemän kan 

även omfattas av ITPK-planen, vilket innebär att de har en extra ålderspensionsplan. Sedan 

den 1 juli 2007 gäller ett nytt ITP-avtal, som innebär att systemet är helt avgiftsbaserat, vilket 

fungerar så som tidigare nämnda avgiftssystem, då företaget endast betalar in en premie till en 

separat juridisk enhet. Det nya systemet omfattar endast anställda födda från och med 1979 

och medför att den anställda själv ansvarar för den finansiella risken. De födda före 1979 

omfattas fortfarande av den tidigare förmånsbestämda ITP-planen.33 

 

2.4 Aktuariella antaganden  

I och med att företag fastställer de förmånsbestämda pensionsplanerna, behöver de göra 

uppskattningar avseende den framtida pensionsförpliktelsen för att avsätta tillräckliga medel 

för den framtida utbetalningen. Då storleken på pensionsåtagandet vid redovisningstillfället 

inte går att fastställa med säkerhet, görs så kallade aktuariella antaganden.34 Dessa 

antaganden kan ses som företagets bästa bedömningar av de slutliga kostnader avseende den 

ersättning till anställda som företaget förpliktat sig om. Antagandena ska kännetecknas som 

neutrala och varken te sig av för stor försiktighet eller oförsiktighet, vilket definieras av IAS 

19, punkt 78 som:  

                                                           
32 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.220- 221.  
33 Ibid s.218 
34 Ibid s.222 
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“Aktuariella antaganden är ömsesidigt förenliga om de återspeglar det ekonomiska 

sambandet mellan faktorer såsom inflation, löneökningstakt och diskonteringssatser. Detta 

innebär exempelvis att alla antaganden som beror på en viss inflationstakt under en viss 

framtida period (såsom antaganden om räntenivåer och löne- och ersättningsökningar) utgår 

från samma inflationstakt under denna period.”35 

 

Antagandena görs av de faktorer som anses komma att påverka storleken på 

pensionsutbetalningarna, och rör bland annat demografiska antaganden så som livslängd, och 

personalomsättning, samt finansiella antaganden så som diskonteringsräntan och 

löneökningsutveckling, och är avgörande för beräkning av det framtida pensionsåtagandet. 

Enligt IAS 19, punkt 90, ska uppskattningar av de framtida löneökningarna ta hänsyn till 

inflation, tjänstetid, befordran samt andra faktorer som anses vara av relevans så som utbudet 

och efterfrågan på arbetsmarknaden. Diskonteringsräntan är ett av de aktuariella antaganden 

som enligt IAS 19 anses vara av väsentlig betydelse. Detta då den återspeglar pengars 

tidsvärde. Enligt punkt 83 ska den räntesats som används för att diskontera både finansierade 

och ofinansierade pensionsplaner fastställas genom den marknadsmässiga avkastningen på 

förstklassiga företagsobligationer vid rapportperiodens slut. Och i de fall då det inte finns en 

fungerande marknad för sådana obligationer ska den marknadsmässiga avkastningen på 

statsobligationer användas 36 (2,25 % per den 27 december 2013. 2,01 % 2013 års 

medelvärde).37 Då Sverige saknar en sådan marknad för förstklassiga företagsobligationer är 

det rekommenderade att statsobligationsräntan ska användas. Ett av problemen som uppstått 

under svenska förhållanden är att statsobligationsräntan sedan Lehman Brothers kollaps 2008 

sjönk, vilket har lett till en ökning i pensionsskulder, och minskad jämförbarhet. Problemet 

har därmed lett till att företag använt sig av räntan på bostadsobligationer för diskontering av 

sina pensionsskulder. Detta är ingenting som accepterats av IASB vilka menar på att det inte 

finns utrymme att frångå IFRS standarder. Trots detta fortsätter många företag använda 

bostadsobligationsräntan i ett egenintresse, då den högre räntan ger en minskad pensionsskuld 

och högre soliditet. Denna ränta anses även av företagen ge en ökad jämförbarhet och på så 

sätt en mer relevant redovisning, trots att den mot går IAS 19.38 I beräkningen av de 

aktuariella antagandena ska även särskild löneskatt inkluderas som en del av 

                                                           
35 Europakommissionen, Internationell redovisningsstandard 19 -Ersättning till anställda, D019014/01 
36 Ibid 
37 Riksgälden, Statslåneräntan (slr), 2015 
38 Marton, J. Inblick: Strider svensk användning av diskonteringsränta mot IAS 19?, 2012 
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pensionskostnaderna i företagets koncernredovisning. I vissa fall kan det hända att aktuarien 

inte beaktar den särskilda löneskatten och då måste företaget själva göra detta.39 

 

2.5 Aktuariella vinster och - förluster  

Aktuariella vinster och förluster är de skillnader som uppstår i och med förändringar i de 

aktuariella antagandena, och som även dessa måste hanteras i redovisningen, eftersom de i sin 

tur påverkar nuvärdet av pensionsförpliktelsen. Om förändringar i de aktuariella antagandena 

har skett, leder dessa aktuariella vinster och förluster i sin tur till att en omvärdering av 

nettotillgången/-skulden måste göras.40 De problem som tidigare sammankopplades med 

aktuariella vinster och -förluster var att de kunde återfinnas både bland vinster och förluster 

samt i övrigt totalresultat. De aktuariella vinsterna och -förlusterna var även ibland hänförliga 

till den period då de uppstod, och ibland inte, vilket gjorde det svårt att jämföra olika företag 

och få en klar bild av perioden. Enligt den nya standarden ska aktuariella vinster och -

förluster redovisas direkt i övrigt totalresultat, som en del av omvärderingskomponeneten, 

vilket innebär att de nya redovisningsprinciperna leder till en snabbare redovisning av 

aktuariella vinster och -förluster än vad som var fallet med korridorregeln.41  

 

2.6 Förvaltningstillgångar  

Förvaltningstillgångar omfattar de tillgångar som innehas av en pensionsstiftelse samt de 

försäkringsbrev som klassas som en förvaltningstillgång. De tillgångar som innehas av en 

pensionsstiftelse är de tillgångar som innehas av företaget i form av en fond, som ska vara 

rättsligt skild från det rapporterande företaget. Men även de tillgångar som endast kan 

användas till att betala eller finansiera ersättningen till de anställda, och som alltså inte är 

tillgänglig för företagets egna fordringsägare ens vid en konkurs.  

 

Avkastningen på en förvaltningstillgång utgörs av ränta, utdelning och andra intäkter, samt 

realiserade och orealiserade vinster och förluster på förvaltningstillgångarna med avdrag för 

administrationskostnader och skatt.42 Tidigare redovisades den förväntade avkastningen på 

förvaltningstillgångar, vilket har tagits bort i och med den nya standarden. Däremot redovisas 

                                                           
39 PwC, Ersättning efter avslutad anställning- praktiska frågeställningar vid tillämpning av IAS 19R, 2013 
40 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.227 
41 PwC, Nyheter som ska tillämpas i samband med upprättande av bokslut 2013, 2013 
42 Europakommissionen, Internationell redovisningsstandard 19 -Ersättning till anställda, D019014/01 
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den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångar i resultatet, beräknad med samma 

diskonteringsränta som används vid nuvärdesberäkning av pensionsskulden. Skillnaden 

mellan den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångarna och den förändring av 

förvaltningstillgångarna, den så kallade nettoräntekomponenten, uppstår med olika tidsvärden 

på pengar och redovisas som en del av omvärderingar i övrigt totalresultat.43 

 

2.7 Över- eller underskott i pensionsplanen 

Om värdet på förvaltningstillgångarna överstiger värdet på pensionsförpliktelsen så uppstår 

ett överskott i planen, vilket innebär att företaget ska redovisa en tillgång (nettotillgång), och 

pensionsplanerna är således finansierade. Om tvärtom, att värdet på pensionsförpliktelsen 

överstiger förvaltningstillgångarna så uppstår istället en skuld som ska redovisas (nettoskuld), 

och pensionsplanerna klassas som ofinansierade.44 Hänsyn måste även tas till räntan på 

pensionsskulden som påverkar redovisningen i form av en kostnad.45 

 

2.8 Omvärderingar 

Omvärderingar av den förmånsbestämda pensionsskulden/-tillgången kan uppstå pga. 

förändringar i aktuariella vinster eller förluster. Enligt IAS 19 ska värdet på 

pensionsförpliktelsen räknas om så pass ofta att det redovisade beloppet inte väsentligt skiljer 

sig från det aktuella nuvärdet på förpliktelsen med avdrag för verkligt värde av 

förvaltningstillgångarna. Omräkningar görs även då ändringar i diskonteringsräntan har 

väsentliga effekter.46 De omvärderingar av den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen som 

redovisas i övrigt totalresultat är: aktuariella vinster och -förluster, avkastning på 

förvaltningstillgångarna exklusive de belopp som tillhör räntenettot, samt förändring i 

effekten av tillgångstaket,47 återbetalningar eller minskningar av framtida avgifter till 

planen,48 exklusive det belopp som tillhör räntenettot.49  

 

                                                           
43 Wadman, E. KPMG, Har du förberett omräkning av förmånsbestämda pensioner och tillhörande sociala 

avgifter?, 2012 
44 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.223 
45 Ibid s.227 
46 Arnell, G. & Wademan, E. KPMG, Tillämpning av IAS 19R – frågeställningar vid implementering, 2013 
47 KPMG, Nyheter inför bokslutet 2013,2013, s.11 
48 Europakommissionen, Internationell redovisningsstandard 19 -Ersättning till anställda, D019014/01 
49 KPMG, Nyheter inför bokslutet 2013, 2013, s.11 
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2.9 Upplysningskrav 

I och med implementeringen av nya IAS 19, införs även en del nya, mer omfattande, 

upplysningskrav. Dessa upplysningskrav består bland annat av de företagsspecifika risker som 

är hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner och består av att;  

- företaget ska lämna en redogörelse över de särskilda eller ovanliga risker som en 

förmånsbestämd pensionsplan innebär 

- upplysningar om de aktuariella antaganden som används, samt en känslighetsanalys av 

varje aktuariellt antagande 

- de aktuariella vinster och förluster som uppstår i samband med nuvärdesberäkningar 

ska delas upp på aktuariella vinster och förluster som uppstår i samband med 

förändringar i demografiska- och finansiella antaganden 

- företaget är skyldig att upplysa om väsentlig information om den förmånsbestämda 

planens effekt på företagets framtida kassaflöden.50 

 

2.10 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Kvalitativa egenskaper: Enligt IASB:s föreställningsram är de fyra viktigaste kvalitativa 

egenskaperna begriplighet, jämförbarhet, relevans och tillförlitlighet.  

- Begriplighet: Innebörden av begriplighet är att den informations som presenteras i de 

finansiella rapporterna ska vara lätta att förstå av dess användare. Med begriplighet 

menas då även att läsaren förutsätts ha en rimlig förkunskap, för att kunna tolka och 

förstå den information som lämnas, och att information inte får utelämnas på grund av 

att den är för svår för användaren att förstå.  

- Jämförbarhet: Med jämförbarhet förutsätts att rapporterna ska vara jämförbara både 

dels över tid i företaget, och dels mellan företag i samma bransch, vilket förutsätter att 

händelser redovisas på ett likvärdigt sätt. I den mån företaget ändrar sina 

redovisningsprinciper ska jämförelsetal från tidigare års data även räknas om. 

Jämförbarhet är en viktig kvalitativ egenskap då den skapar en möjlighet för 

användaren av de finansiella rapporterna att bilda en uppfattning om företagets 

finansiella ställning och dess utveckling.  

- Relevans: Informationen som ges i de finansiella rapporterna ska vara relevant, och 

den anses vara relevant då den underlättar användarnas bedömning av inträffade, 

                                                           
50  PwC, Ersättning efter avslutad anställning- praktiska frågeställningar vid tillämpning av IAS 19R, 2013 
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aktuella och framtida händelser. Denna egenskap är till för att intressenter har ett 

behov av att få information om företagets värde. Exempelvis så ges relevant 

information i företagets balansräkning, och dess värdering till verkligt värde.  

- Tillförlitlighet: Informationen som ges får inte vara vinklad och innehålla väsentliga 

fel, vilket anses vara bland de kriterier som ska uppfyllas för att informationen ska 

anses vara tillförlitlig. Oftast krävs av standarden även utförliga upplysningskrav för 

att kunna fastställa rapportens tillförlitlighet.51 

 

2.11 Redovisning av förmånspensioner; 

2.11.1  I Balansräkningen 

IAS 19 innehåller mycket detaljerade instruktioner för hur pensionsskulderna och 

pensionskostnaderna ska redovisas för en förmånsbestämd pensionsplan. Efter den stora 

förändringen i IAS 19 från och med räkenskapsår 2013, så ska alla förändringar i 

pensionsskulden redovisas direkt. Då den utjämnande mekanismen, korridormetoden, nu har 

försvunnit, kommer det att innebära en ökad volatilitet i balansräkningen och i övrigt 

totalresultat om man tillämpat metoden tidigare.52 Redovisningsrekommendationen är 

konstruerad utifrån ett balansräkningsperspektiv vilket innebär att värderingen av 

pensionsskulden står i centrum. Enligt rekommendationen från IAS 19 ska värdet på 

pensionsåtagandena bestämmas på kontinuerlig basis, så att balansräkningen speglar verkliga 

värden över tid. Företagen har svårt att veta hur stora avgifter det ska betalas idag för att täcka 

framtida pensionsutbetalningar vilket gör redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner 

komplicerad. Det är inte en möjlighet för företag att veta storleken på de framtida 

pensionsutbetalningarna vid redovisningstillfället. Förpliktelserna sträcker sig långt efter det 

att den anställde utfört sina tjänster, vilket medför beräkningar till diskonterade värden. Detta 

bidrar till en påverkan på förpliktelsen vid förändringar i diskonteringsräntan.53 

De aktuariella antaganden som görs, medför att aktuariella vinster och förluster uppstår, och 

måste hanteras i redovisningen. En sammanfattning ges nedan i tre steg av redovisning av 

förmånsbestämda pensionsplaner: 

1. Fastställandet av om planen har ett överskott eller underskott. När värdet på 

förvaltningstillgångarna överstiger värdet på förpliktelsen uppstår ett överskott, i detta 

                                                           
51 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.55-57 
52 Wadman, E. KPMG, Ändrad presentation av övrigt totalresultat, 2011, sid. 2 
53 Sundgren, S, Nilsson, H & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.222 
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fall måste man uppskatta värdet på pensionsförpliktelsen med PUCM- metoden, för att 

sen kunna dra bort värdet på eventuella förvaltningstillgångar. Företaget kommer att 

behöva redovisa en skuld när värdet på förvaltningstillgångarna istället understiger 

värdet på pensionstillgången. 

2. Fastställandet av om det belopp som skall redovisas i resultaträkningen. Detta belopp 

innefattar kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period, eventuella 

kostnader från tidigare period, samt vinst eller förlust från eventuella regleringar. 

Nettoräntan ska ingå i resultaträkningen. 

3. Bestäm storleken på omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden eller 

nettotillgången som ska redovisas i övrigt totalresultat. Omvärderingar uppstår p.g.a. 

aktuariella vinster och förluster samt består av avkastning på förvaltningstillgångar 

som inte redovisats i räntenettot i resultaträkningen. Dessa poster redovisas i övrigt 

totalresultat och ackumuleras i eget kapital. De kommer heller inte att påverka 

resultatet i någon efterföljande period. 

 

För att kunna bestämma storleken på pensionsåtagandet måste man, som nämnts ovan, 

använda den aktuariella metoden PUCM, Projected Unit Credit Method.54 Metoden tillämpas 

för att beräkna det ersättningsbelopp som de anställda har tjänat genom sitt arbete under 

innevarande period och tidigare perioder,55 och de måste därmed göra bedömningar, 

aktuariella antaganden, av demografiska- och finansiella faktorer, vilka påverkar kostnaderna 

för ersättningen. Senare behöver man även diskonterade detta ersättningsbelopp för att gå 

vidare med fastställning av nuvärdet av förpliktelsen. Det tredje steget i den aktuariella 

metoden, PUCM, är att dra av det verkliga värdet på eventuella förvaltningstillgångar från 

nuvärdet av den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen.56 

 

2.11.2 I Resultaträkningen 

Som tidigare nämnt ska man redovisa en skuld i balansräkningen, men utöver detta ska även 

en kostnad/intäkt redovisas i resultaträkningen. Nettoskulden beräknas av nuvärdet av 

företagets framtida pensionsförpliktelser samt av värdet på förvaltningstillgångarna. Nuvärdet 

på förpliktelsen påverkas av tre faktorer: 

                                                           
54 Sundgren, S, Nilsson, H & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.223 
55 Ibid s.224 
56 Europakommissionen, Internationell redovisningsstandard 19 -Ersättning till anställda, D019014/01 
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1. Konstnader avseende tjänstgöring under innevarande period. 

2. Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder samt vinster och förluster från 

slutregleringar. 

3. Nettoräntan på den förmånsbestämda nettoskulden eller nettotillgången. 

Summan av dessa faktorer ska redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Det är därmed 

inte specificerat enligt standard var i resultaträkningen dessa belopp ska redovisas. Något att 

ha på minnet är att inte endast dessa tre faktorer har en påverkan på nettoskuldens förändring 

över redovisningsperioden. Nettovärdet av skulden påverkas också av aktuariella vinster och 

förluster som däremot inte redovisas i resultaträkningen utan i rapporten över totalresultatet. 

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period är samma sak som en ökning i 

nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen som kommer från anställdas tjänstgöring 

under aktuell redovisningsperiod. 

Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder utgörs av förändringen av nuvärdet 

av den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen p.g.a. en ändring eller reducering i planen. En 

reducering kan inträffa när företaget gör en nedläggning av en verksamhet eller när de 

minskar på anställda. Ytterligare en anledning till denna post är när företaget inför en ny 

pensionsplan, vilket betyder att arbetstagare med en historia i företaget berörs, vilket i sin tur 

påverkar företagets pensionsförpliktelse. Detta medför att pensionsförpliktelsen ökar, och då 

kan ses som en extra pensionsskuld till arbetstagarna för tidigare tjänstgöring. 

När ett företag genomför en transaktion som eliminerar alla, eller delar av företagets 

åtaganden avseende en pensionsplan, uppstår det en reglering av en pensionsförpliktelse. 

Detta kan exempelvis vara att ett företag betalar ut en klumpsumma kontant i utbyte mot att 

arbetstagarens rätt till pension vid avslutad tjänstgöring upphör. Vinster och förluster kommer 

även i detta fall att uppstå och måste därmed hanteras i redovisningen.57 Vinsten eller 

förlusten från en reglering bestäms som skillnaden mellan: 

1. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelse som regleras, som fastställts på 

regleringsdagen. 

2. Regleringskursen, inklusive eventuella överlåtna förvaltningstillgångar, samt 

eventuella betalningar som gjordes direkt av företaget i samband med regleringen. 

                                                           
57 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.226 
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Resultateffekten blir därmed ett netto av flera poster, detta p.g.a. att en reglering innebär en 

upplösning av ett pensionsåtagande. 

Räntan på nettoskulden är den sista posten som påverkar kostnaden som ska redovisas i 

resultaträkningen. Med räntan på nettoskulden menas det att ränteintäkten på 

förvaltningstillgångarna och räntekostnaden på den förmånsbestämda skulden samt eventuell 

ränta på tillgångstaket. Man använder här den allmänna diskonteringssatsen som ränta, alltså 

avkastningen på förstklassiga företagsobligationer vid rapporteringsperiodens slut, alternativt 

avkastningen på statsobligationer.58 

 

2.11.3 I övrigt totalresultatet 

I posten övrigt total resultat ingår skillnaden mellan faktisk avkastning och avkastning enligt 

diskonteringsräntan på förvaltningstillgångarna. Här ingår även de aktuariella vinster och 

förluster som finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.227 
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3. Teoretisk referensram 

 
Kapitlet syftar till att presentera den valda teorin, samt den forskning som tidigare gjorts 

inom ämnet, vilket har lämpat sig som grund för detta uppsatsarbete.

 

3.1 Earnings management 

“Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in 

structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about 

the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes 

that depend on reported accounting numbers” 59 

 

Earnings management, motsvarande vinstmanipulering på svenska, är en teori som menar att 

ledningen i ett företag medvetet manipulerar resultatet i redovisningen för att uppnå 

förutbestämda mål. Något som måste belysas innan en djupdykning i teorin är betydelsen av 

“earnings” och vad som menas med det. Earnings är resultatet i ett företag, vilket utgörs av 

vinsten. 

Vinstmanipulering innebär att man strukturerar transaktioner samt att man utnyttjar den 

flexibilitet som finns i redovisningen för att nå mål som gäller bl.a. resultat och skuldsättning. 

Ett förtydligande exempel på vad vinstmanipulering är, och hur det egentligen används, kan 

liknas med när man använder flexibiliteten i redovisningen i strävan efter att göra alla 

uppskattningar så att vinsten maximeras på kort sikt. Företag kan exempelvis välja att skriva 

av tillgångar under så lång tid som möjligt, samt minimera olika avsättningar. Ännu ett 

exempel på när utrymme för vinstmanipulering finns, är när företag är nära sin resultatgräns, 

som anges av kreditklausuler inom avtalen med sina långivare. I det här fallet kan resultatet 

öka, genom vinstmanipulering, för att undvika att bryta mot dessa kreditklausuler.60  

 

Ronen och Yaari, delar in vinstmanipulering i olika kategorier; vit, grå och svart. Där den vita 

handlar om en mer förmånlig vinstmanipulering i vilket man använder sig utav 

                                                           
59 Healy & Whalen, 1999, se Ronen, J. & Yaari, V. Earnings Management- Emerging Insights in Theory, Practice, 
and Research, 2008, s.26 
60 Sundgren, S. Nilsson, H. Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2012, s.49 
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redovisningens flexibilitet för att nå specifika mål, medan den svarta kategorin syftar till en 

vinstmanipulering där företag använder sig av manipulering för att förvränga de finansiella 

rapporterna eller reducera transparens.61 

Som nämnts ovan behöver man dock inte bryta mot redovisningsstandarder bara för att man 

använder sig av vinstmanipulering.62 Möjligheterna för vinstmanipulering minskas om 

redovisningen är regelbaserad och tillåter få alternativa redovisningsmetoder, samt av revision 

och att företagsledningen har ett rykte att rapportera trovärdigt.63 

 

3.1.2 Agentteorin 

Agentteorin beskriver hur olika avtal kan utformas för att en part (agenten), ska agera i en 

huvudmans intresse och maximera avtalsparternas nytta. Till exempel så används 

kreditklausuler för att ge kreditgivaren rätt att säga upp eller förändra villkoren för en kredit 

om kredittagarens ekonomi försämrats. Så som om exempelvis skuldsättningsgraden 

överskrider en viss nivå. På grund av kreditklausulerna kan det uppstå intressekonflikter 

mellan agenten och huvudmannen, då exempelvis nyckeltalsbaserade kreditklausuler kan ge 

incitament till vinstmanipulerande metoder för att undvika att man bryter mot klausulerna.64  

Inom den klassiska agentteorimodellen utgår man från relationen mellan huvudmannen, t.ex. 

ägaren, och agenten, t.ex. ledningen, där agenten ska handla i huvudmannens intresse, men 

agenten, är obenägen att ta risker, och vill ha kompensation för sin insats. Det vill säga utan 

en kompensation i form av högre förväntad lön eller annan avkastning, så är agenten ovillig 

att ta på sig risker.65 Både agenten och huvudmannen antas endast vilja maximera sin egen 

nytta, och drivs därmed bara av ett självintresse, vilket enligt Fama leder till:  

 

“In effect, the firm is viewed as a team of individuals whose members act from self-interest but 

realize that their destinies depend to some extent on the survival of the team in its competition 

with other teams” 66 

                                                           
61 Ronen, J. & Yaari, V. Earnings Management- Emerging Insights in Theory, Practice, and Research, 2008, s.25   
62 Sundgren, S. Nilsson, H. & Nilsson, S. Internationell Redovisning, 2013, s.49 
63 Ibid s.50 
64 Ibid s.44- 48 
65 Ibid s.44 
66 Fama, E.F. s.289 se Riahi-Belkaoui, A. Accounting Theory, 2000, s.364 



21 
 

Enligt Watts och Zimmerman kan agenten utnyttja earnings management både för och mot 

företaget, men vilket i många fall även uppstår som en kombination av de båda motiven, då 

det kan leda till nytta både i form av större vinst för företaget, men även i form av en högre 

kompensation för agenten. Alltså kan earnings management leda till fördelar för båda parter, 

där den ena partens nytta inte behöver utesluta den andras. Men överlag är det svårt att dra 

slutsatsen om att earnings management är den verkliga förklaringen till en förbättring, eller 

om företaget faktiskt har förbättrat sitt resultat.67 

Då ledningen är de som ansvarar för framtagandet av de aktuariella antagandena företag gör, 

finns risken att dessa val görs till ledningens- eller företagets nytta. Detta med anledning av 

att de aktuariella antagandena är en del av det som avgör pensionsförpliktelsen, och kan 

därmed påverka bland annat företags soliditet.  

 

3.2 Tidigare forskning om earnings management i pensionsredovisningen 

I avsnittet presenteras olika forskningsstudier som tidigare berört ämnet Earnings 

management, vinstmanipulering, i pensionsredovisning, och hur företag kan välja att anpassa 

sina aktuariella antaganden för att nå vissa mål avseende pensionsförpliktelsens storlek och 

soliditet. Dessa studier anses vara av vikt för denna uppsats, då de visar på incitament till 

vinstmanipulering och agerar som ett komplement till den tidigare presenterade teorin.  

 

3.2.1 Newell, Kreutze & Hurtt: Corporate pensionplans- How consistent are the assumptions 

in determining pension funding status? 

I Mid american Journal of Business från 2002 presenteras en studie av Gale E. Newell, Jerry 

G. Kreutze och David Hurtt. Studien syftar till att undersöka relationen mellan företags 

aktuariella antaganden och pensionsplaners finansieringsstatus. Studien presenterar hur 

sambandet mellan företags olika aktuariella antaganden kan komma att påverka hur företags 

förmånsbestämda pensionsförpliktelser ser ut. Författarna beskriver hur företag måste göra en 

rad olika antaganden vid beräkning av de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna. De olika 

antagandena som görs kan signifikant påverka de årliga pensionskostnaderna och företags 

åtaganden avseende pensionsplanerna.  

                                                           
67 Kinserdal, F. Accounting for and valuation of pensions in Norway, -Earnings management and whether 
analysts detect it, 2006, s.194-195 
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Studiens antar att de företag som har mindre finansierade pensionsplaner har incitament till att 

anta en högre diskonteringsränta, och/eller en låg löneutvecklingstakt, då detta reducerar 

nuvärdet av pensionsförpliktelsen och på så sätt minskar avsättningen till pensionsplanen och 

får den att verka mer finansierad. Detta indikerar på att företag kan använda 

diskonteringsräntan för att påverka dess finansieringsstatus.68 De aktuariella antagandena så 

som diskonteringsräntan och löneökningstakten används i studien för att undersöka om dessa 

var korrelaterade med pensionsplanens finansieringsstatus.  

De fann även att den genomsnittliga förändringen i diskonteringsräntan varierade kraftigt 

mellan företagen då de gjorde sina aktuariella antaganden, vilket ansågs av författarna vara 

märkligt i och med standardens rekommendation om att alla ska använda 

statsobligationsräntan i sina antaganden.69 

Även antaganden om löneökningstakten hade stora variationer mellan företagen. Författarna 

nämner att det är viktigt att företagsledningen, investerare och fondförvaltare är medvetna om 

dessa differenser i företagens antaganden om diskonteringsränta och förväntad 

löneökningstakt, då detta signifikant kan påverka företags finansieringsstatus avseende dess 

pensionsplaner, vilket gör det svårt att jämföra företags förmånsbestämda 

pensionsåtaganden.70 

 

3.2.2 Kinserdal, Finn: Accounting for and valuations of pensions in Norway- Earnings 

management and whether analysts detect it 

Kinserdal, som tidigare gjort undersökningar inom ämnet pensionsredovisning och företags 

incitament till earnings management, menar på att den bristande transparensen inom 

pensionsredovisningen är ett relevant problem, vilket i samband med pensionsredovisningens 

komplexitet kan leda till utrymme för earnings management.  

I sin studie fann han att de börsnoterade bolagen med låg soliditet antog optimistiska 

aktuariella antaganden för att minska deras faktiska pensionsåtaganden, och på så sätt undvika 

en ännu lägre soliditet. Tvärtom gällde för de företag med hög soliditet, som istället antog 

                                                           
68 Newell, G. E. Kreuze, J. G. & Hurtt, D. Corporate Pensionplans: How consistent are the assumptions in 
determining pension funding status, 2002, s.23-24 
69 Ibid s.26 
70 Ibid s.29 
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pessimistiska antaganden för att jämna ut soliditeten, men vilket i många fall ledde till att 

företagen fick ett förbättrat resultat.  

Kinserdal studerade även hur medvetna analytikerna var om problemet, och hur de i sin tur 

justerade för denna earnings management i pensionsredovisningen, och fann att endast ett 

fåtal av de studerade valde att göra några förändringar i sina antaganden efter att problemet 

belysts. Studien visar på att många av företagens antaganden stannar kvar i ledningens 

diskretion, och att olika antaganden signifikant kan påverka redovisade värden, vilket öppnar 

möjligheter för earnings management.71 

Då de aktuariella antaganden som använd vid beräkningen av pensionsåtagandet sätts 

diskretionärt av företagsledningen, kan detta följaktligen skapa utrymme för 

vinstmanipulerande metoder. I samband med att reglerna för pensionsredovisning är så pass 

komplex, och att mycket av informationen gällande de aktuariella antagandena och 

pensionsplanerna inte beskrivs i de finansiella rapporterna, krävs stora kunskaper samt intern 

information för att ens kunna förstå sig på den faktiska värderingen av pensionsplanens värde, 

vilket även detta följaktligen leder till tillfällen för vinstmanipulering.72  

Kinserdal tar i sin studie upp att metoder för vinstmanipulering kan anammas på en rad olika 

områden inom pensionsredovisning: 

1. Då företag kan välja implementeringsdatum för nya redovisningsregler: för de företag 

som inte obligatoriskt måste införa nya redovisningsregler finns möjligheten att skjuta 

upp redovisningen av de ackumulerade aktuariella vinster och -förluster som uppstått.  

2. Då företag kan välja olika redovisningsprinciper: olika redovisningsprinciper av 

aktuariella antaganden leder till olika pensionsåtaganden, och påverkar även hur de 

framtida pensionskostnaderna ser ut. Följaktligen kan detta leda till en effektiv 

vinstmanipulering, beroende på om man väljer pessimistiska eller optimistiska 

aktuariella antaganden, och på så sätt anpassa belastningen mot det egna kapitalet, 

vilket i sin tur kommer höja eller sänka vinsten med motsvarande summa under 

nästkommande räkenskapsår.  

                                                           
71 Kinserdal, F. Accounting for and valuation of pensions in Norway, -Earnings management and whether 
analysts detect it, 2006, s.130 
72 Ibid s.188 
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3. Värdering av förvaltningstillgångarna: då värderingen av pensionstillgångarna för det 

mesta görs av en aktuarie från ett oberoende försäkringsbolag, anses det vara av liten 

risk att det skulle tillämpas vinstmanipulering inom detta område.  

4. Utelämnande av faktiska pensionsförpliktelser: då företag inte inkluderar alla 

pensionsplaner i beräkningen av pensionsförpliktelsen var enligt Kinseral ett 

uppenbart problem, men det ansågs ändå vara svårt att tillämpa vinstmanipulering 

inom detta område i och med att det granskats av både revisorer och aktuarier.  

5. Nyttjande av aktuariella antaganden vid uträkning av pensionsförpliktelser: vissa 

aktuariella antaganden ligger endast diskretionärt i ledningens händer (så som 

diskonteringsräntan och löneökningstakten), och har en signifikant inverkan på den 

beräknade pensionsförpliktelsen. Detta leder till att utrymme för vinstmanipulering 

spelar en betydligt större roll här än bland de aktuariella antaganden som sätts utav en 

aktuarie. Ett exempel ges av att då företag sänker den förväntade löneökningstakten, 

leder detta till att periodens pensionskostnader minskar, vilket leder till högre vinst.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Kinserdal, F. Accounting for and valuation of pensions in Norway, -Earnings management and whether 

analysts detect it, 2006, s.195-198 
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4. Metodkapitel

 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren insyn till förarbetet av uppsaten, och få en förförståelse 

av uppsatsens tillvägagångssätt, så som insamlandet av data, samt genereringen av 

sambandsanalyser och hypotestester.

 

 4.1 Val av metod, den kvantitativa forskningsmetoden  

Den kvantitativa datan kan genereras med hjälp av olika forskningsmetoder så som; 

frågeformulär (svar på fasta frågor), intervjuer (innehållsanalys av utskrift), observationer 

(mätningar av experiment, eller observation av händelser), eller genom dokumentationer 

(officiell statistik, företagsdata och innehållsanalys).74 Denna uppsats baserar sig på att 

analysera insamlade årsredovisningar vilket medför att den kvantitativa forskningsmetoden 

lämpar sig bra i detta sammanhang. Kvantitativa metoder är till stor hjälp när man vill finna 

någon typ av struktur i den insamlade datan, för att kunna förmedla komplex information på 

ett effektivt sätt.75 Vid kvantitativ forskning ges möjligheten att använda sig av en storskalig 

studie, det vill säga en större urvalsstorlek, vilket ger ett mer tillförlitligt resultat utan att 

påverka bearbetningstiden i så stor mån. Dessutom ökar sannolikheten att resultatet går att 

generalisera. Den kvantitativa forskningen kan kännetecknas av att den bland annat centrerar 

sin analys kring siffror, och syftar alltså till att analysera numerisk data, och omvandla detta 

till kvantifierbara enheter. Metoden är lämplig för att mäta jämförelser och samband,76 vilket i 

denna uppsats kommer utnyttjas i form av sambandsanalyser samt jämförelser mellan 

medelvärden grupper emellan, för de noterade koncernernas soliditet och pensionsförpliktelse, 

och förhållandet till dess aktuariella antaganden.  

 

4.2 Spearmans rho & Hypotesprövning 

Kinserdal har i sin forskning använt sig av korrelationstester för att mäta samband mellan 

soliditet och pensionsförpliktelse med de aktuariella antagandena. Detta har han gjort genom 

att utforma en kombinerad faktor (PAF, pension assumption factor), utformad för norska 

                                                           
74 Denscome, M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2009, 
s.328 
75 Eggeby, E. & Söderberg, J. Kvantitativa metoder, 1999, s.20. 
76 Denscome, M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2009, 
s.321 
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förhållanden, och utför dessa tester för tre olika år, med hjälp av Pearsons korrelation.77 Då 

korrelationskoefficienten, Pearsons r, är känslig mot data som inte är normalfördelad 

(symmetrisk data) och som har avvikelser (glapp i datan) är denna typ av sambandsmätning 

olämplig i detta fall, då våran data inte ansågs vara av sådan karaktär att den uppfyller 

kriterierna för normalfördelning. Istället använder man sig av en annan typ av korrelation som 

inte kräver en specifik fördelning av datan, och som även tar hänsyn till avvikelser och 

negativa tal, Spearmans rho. Spearmans rho, som benämns 𝜌, är en så kallad icke-parametrisk 

metod. Rho ersätter den orginala datans värden med hjälp av rankning. Alltså, variabelns 

lägsta värde på x-axeln får nr 1, det näst lägsta får nr 2 osv. Samma metod används för den 

variabeln som ligger på y-axeln. På detta sätt mäts korrelationen mellan två variabler, och på 

samma sätt som Pearsons r, hamnar värdet någonstans mellan -1 och 1, där 1 är ett perfekt 

positivt samband och -1 innebär ett perfekt negativt samband. Ju mer korrelationen närmar sig 

noll desto svagare anses det linjära sambandet vara. Med Spearmans rho är det inte heller ett 

krav att variablerna måste följa en linjär sambandstrend.78 

Vidare har Kinerdal utfört t-tester för att testa signifikansen i sina earnings management- 

hypoteser mellan soliditet och de aktuariella antagandena.79 För att testa om ett statistiskt 

samband är verkligt eller beror på slumpen, används en hypotesprövning där man jämför 

observerade utfall mot de utfall som skulle uppstått om endast slumpen inverkade. Man utgår 

därmed från en nollhypotes (H0), formulerad utifrån antagandet att samband saknas, och 

ställer detta mot en mothypotes (H1), som formuleras utifrån att samband existerar (och att 

slumpen därmed inte styr). Om sannolikheten att H0 är sann är tillräckligt liten, baserat på 

vilken signifikansnivå som väljs, förkastas nollhypotesen och man accepterar alltså 

mothypotesen H1.80 Denna studie syftar inte till att upprepa Kinserdals undersökning i ett 

jämförande syfte, utan tester har formats utifrån de förhållanden som ansågs mest lämpliga för 

denna studie, med inspiration hämtad från bland annat Kinserdals forskning. Då syftet med 

uppsatsen är att studera om det finns samband mellan bland annat koncerners soliditet och val 

av diskonteringsränta har det i detta fall används en ensidig mothypotes. Detta för att, likt 

Kinserdal och Newell et als. antaganden, se om valet av en diskonteringsränta skiljer sig åt 

                                                           
77 Kinserdal, F. Accounting for and valuation of pensions in Norway, -Earnings management and whether 
analysts detect it, 2006, s.209 
78 De Veaux, R. D. Velleman, P. F. & Bock, D. E. Stats: Data and Models, 2012, s.163-164 
79 Kinserdal, F. Accounting for and valuation of pensions in Norway, -Earnings management and whether 
analysts detect it, 2006, s.209 
80 Djurfelt, G. Larsson, R. & Stjärnhagen, O. Statistisk verktygslåda- samhällsvetenskaplig orsaksanalys med 
kvantitativa metoder, 2010, s.183  
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mellan koncerner med låg soliditet respektive koncerner med hög soliditet, och på så sätt 

undersöka om detta genererar samma resultat även för oss, att företag med låg soliditet 

tenderar att anta en högre diskonteringsränta än företag med låg soliditet. Detta innebär att vår 

mothypotes formuleras som “högre än”, “lägre än”, och leder alltså till ett ensidigt 

hypotestest.81  

 

4.3 Tillvägagångsätt 

Tillvägagångsättet har baserat sig på insamling av information både till vald teori, samt 

insamling av årsredovisningar som användbar data. Detta för att sedan kunna implementera 

teorin på den insamlade datan och analysera de variabler, aktuariella antaganden och soliditet 

samt pensionstillförpliktelsen i sambandsanalyser genom korrelationstester och 

hypotesprövningar (t-tester). 

Vid insamlingen av företags årsredovisningar följdes Large Cap listan från Nasdaq 

Stockholm. Därefter undersöktes noterna avseende koncerners pensionsförpliktelser för att se 

vilka viktiga aktuariella antaganden som omnämndes. De studerade antagandena var; 

förväntad livslängd efter pensionsåldern, diskonteringsräntan, förväntad pensionsålder samt 

förväntad löneökningstakt. Av dessa var det endast två koncerner som nämnde något om dess 

anställdas förväntade pensionsålder, och ett fåtal koncerner som nämnde de anställdas 

livslängd efter pensionsåldern, varpå dessa aktuariella antaganden valdes att inte studeras, då 

syftet är att kunna göra jämförelser mellan koncerner. Alla förutom en koncern redovisade 

den diskonteringsränta som använts vid beräkning av pensionsförpliktelsen, och alla förutom 

fem koncerner redovisade en förväntad löneökningstakt, varpå dessa aktuariella antaganden 

valdes ut att användas i studien. Dessa är även de aktuariella antaganden som ansetts viktiga i 

den tidigare forskning vi tittat på. Om de övriga aktuariella antagandena skulle användas hade 

de gett ett alldeles för stort bortfall.   

Kinserdal menar på att de utvalda aktuariella antaganden som inkluderas i forskningen bör 

uppfylla tre krav. Dessa tre krav är: 

 Företagens storlek ska inte påverka de aktuariella antagandenas likhet mellan 

företagen. 

 Information om dessa antaganden ska kunna hämtas från årsredovisningarna. 

                                                           
81 Djurfelt, G. Larsson, R. & Stjärnhagen, O. Statistisk verktygslåda- samhällsvetenskaplig orsaksanalys med 
kvantitativa metoder, 2010, s.191 
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 Antaganden bör vara av sådan natur att de diskretionärt fastställs av ledningen.82 

Diskonteringsräntan är inte företagsspecifik. Ledningen i ett företag ansvarar för fastställandet 

av diskonteringsräntan som sedan redovisas i en not i årsredovisningen. Detta antagande 

uppfyller därmed alla tre krav enligt Kinserdal för att kunna användas i undersökningen. 

Då arbetskraften är rörlig är det marknaden som slutligen bestämmer den framtida 

löneökningstakten. Den förväntade löneökningstakten antas diskretionärt av ledningen och 

även den finns att hitta i årsredovisningen. Även detta antagande lever upp till de tre krav 

enligt Kinserdal, och kan därmed användas i undersökningen.83 

Redovisningen av de aktuariella antagandena skiljde sig åt en del företagen emellan. Vissa 

koncerner redovisade dess diskonteringsränta och förväntade löneökningstakt i intervaller, 

vilket kan leda till vidare svårigheter i sambandsanalysen då ett intervall inte ger en fastställd 

procentsats, varpå vi räknade ut ett genomsnitt för dessa.  

  

 

 
Figur 4: 1 Ur Ratos årsredovisning 2013. 
 

Vidare samlades information in om koncernernas eget kapital, totalt kapital och dess 

pensionsförpliktelse. Koncernernas soliditet beräknades som: 

Eget kapital/Totalt kapital = Soliditet 

 

Huruvida koncerners pensionsförpliktelse bestod av en tillgång eller skuld avgjorde deras 

finansieringsstatus avseende pensionsplanen, och berodde på storleken på dess 

förmånsbestämda pensionsförpliktelse med avdrag för verkligt värde på 

förvaltningstillgångar. Nettot av detta uppstod som en skuld då förvaltningstillgångarna inte 

                                                           
82 Kinserdal, F. Accounting for and valuation of pensions in Norway, -Earnings management and whether 

analysts detect it, 2006, s.90 
83 Ibid s. 87 
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täckte hela förpliktelsen (ofinansierade pensionsplaner) och tvärtom som en tillgång 

(finansierade pensionsplaner) i de fall då förvaltningstillgångarna översteg 

pensionsförpliktelsen. I den mån koncernerna inte hade gjort dessa beräkningar, gjorde vi 

detta själva enligt: 

Pensionsförpliktelser - Verkligt värde på förvaltningstillgångar = nettot av 

pensionstillgången/-skulden 

 

 
 Figur 4: 2 Ur Ratos årsredovisning 2013. 

 

4.4 Variabler 

Uppsatsen kommer att behandla och undersöka om det finns något samband mellan de två 

beroende variablerna, diskonteringsräntan och den förväntade löneökningstakten, och de två 

oberoende variablerna, soliditet och pensionsplanens finansieringsstatus. Med anledning till 

att dessa aktuariella antaganden har varit de mest förekommande bland koncernernas 

årsredovisningar, samt att det är dessa antaganden som den tidigare forskning vi studerat har 

behandlat i sina studier, och därmed testa dessa genom olika sambandsanalyser mot soliditet 

och pensionsplanens finansieringsstatus.  

En tabell komprimerades i Excel, se bilaga 1, där all information som hämtats från företagens 

årsredovisningar samlades, och där vi kolumnvis kunde presentera företagen och dess 

diskonteringsränta, förväntade löneökningstakt, soliditet samt pensionsförpliktelse. Om nettot 

av pensionsförpliktelsen uppstod som en skuld betecknades detta med ett minustecken, och 

tvärtom om en tillgång uppstod.  

Excelfilen fördes över till statistikprogrammet Citrix minitab 17 för att vidare kunna testa 

variablerna i ett korrelationstest. Variablerna rangordnades (kodades), och testades med hjälp 

av Spearmans rho. Hypotesprövningarna utfördes i statistikprogrammet SPSS, där de 

oberoende variablerna kodades. Soliditet delades in som “hög- och låg” soliditet, och 
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baserades på medianen i datan, där hög soliditet definierades som att de översteg medianen 

(43 %) och gavs siffran 1, medan låg soliditet definieras som att de understeg medianen och 

gavs siffran 0. Indelningen av pensionsplanerna baserades på att de som hade en 

pensionsskuld var de som hade negativa förpliktelser och understeg 0, och kodades med 

siffran 0. En pensionstillgång gavs siffran 1 och var de som hade positiva förpliktelser 

överstigande siffran 0. Dessa testades därefter med hjälp av ett oberoende t-test.  

 

4.4.1 Oberoende variabler  

De oberoende variabler är dessa som påverkar de beroende variablerna.84 I detta fall är 

soliditet och pensionsplanens finansieringsstatus våra oberoende variabler. Detta då Kinserdal 

antydde att det fanns ett samband mellan företags soliditet och därmed vilka aktuariella 

antaganden som gjordes. Då Kinserdals forskning har haft inflytande till valet av vår studie, 

följer även vi samma val av oberoende variabler för en undersökning på den svenska 

marknaden. 

 

4.4.2 Beroende variabler  

De variabler som studeras som de beroende variablerna är de aktuariella antagandena, 

diskonteringsränta och förväntad löneökningstakt. Diskonteringsräntan och den förväntade 

löneökningstakten anses vara de beroende variablerna då det är dessa som antas justeras 

utifrån pensionsplanens finansieringsstatus och företags soliditet. Det är även dessa aktuariella 

antaganden som används i Newell et als. undersökning där de menar på att företag som har 

färre förvaltningstillgångar, och alltså mindre finansierade pensionsplaner, har som incitament 

att anta en högre diskonteringsränta och en lägre löneutvecklingstakt i sina antaganden. 

AKTUARIELLA ANTAGANDEN  PENSIONSKOSTNAD PENSIONSSKULD 

 

Diskonteringsränta 

+ Ökar Minskar 

- Minskar Ökar 

 

Förväntad löneökningstakt 

+ Ökar Ökar 

- Minskar Minskar 

Tabell 4: 1 Hur de aktuariella antagandena påverkar pensionskostnad & -skuld. 

                                                           
84 Eliasson, A. Kvantitativ metod från början, 2013, s.90 
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4.5 Population & Urval 

Populationen består av de 72 noterade bolag listade på Large Cap, Nasdaq Stockholm per 

december 2014, och utgör en totalundersökning. Begränsning har gjorts till att endast insamla 

data från företagskoncernen, då det är dessa som omfattas av den nya standarden IAS 19.  

En del kriterier behövde uppfyllas för att kunna ta med koncernerna i studien. Detta för att 

kunna öka jämförbarheten samt att kunna dra generella slutsatser från resultatet. De kriterier 

som koncernerna ska uppfylla är att; företagens räkenskapsår sträcker sig per den 2013-01-01 

t.o.m. den 2013-12-31 (och alltså inte ha ett brutet räkenskapsår), koncernerna redovisar 

förmånspensioner, samt att koncernerna nämner de viktigaste aktuariella antaganden som 

använts i sina beräkningar. Åtta koncerner valdes bort då de inte hade några 

förmånspensioner. Fyra st. valdes bort då de hade förmånspensioner bestående av ITP-planen, 

som tryggas genom en försäkring via Alecta och därmed saknar tillräcklig med information 

för att kunna redovisa dessa som förmånsbestämda pensionsplaner. Åtta koncerner nämnde 

ingenting om dess aktuariella antaganden varpå de också uteslöts ur undersökningen. Fyra st. 

koncerner nämnde ingenting om sina pensioner alls varför de inte heller kunde anses 

användbara. De övriga två koncernerna valdes bort pga. att de hade ett brutet räkenskapsår. 

En koncern uteslöts då de inte var noterade 2013. Två st. uteslöts pga. att de blivit förvärvade. 

Detta innebar ett totalt bortfall på 29 st. koncerner, varpå det kvarstod 43 st. koncerner. Dessa 

finns med i bilaga 1.  

De 43 st. koncernerna låg till grund för vilka årsredovisningar som skulle användas för att 

kunna välja ut de väsentliga aktuariella antagandena. Då framställningen av de aktuariella 

antagandena presenterades visade det sig att fem st. koncerner inte nämnde något om deras 

förväntade löneökningstakt, vilket innebär att dessa inte heller kan ingå i en sambandsanalys 

och utgjorde således ett bortfall i studien. Utöver detta var det en koncern som inte redovisade 

storleken på sin pensionsförpliktelse, om detta var en tillgång eller skuld, varpå även de 

uteslöts. Dessa företag finns med i bilagan 1, där en sammanställning över framtagen data 

presenteras. Det totala bortfallet utgjordes av 35 st. koncerner. Kvarvarande 37 koncerner 

uppfyller således uppsatsens kvalifikationer för att testas vidare i sambandsanalyser.     
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Bortfall   

Koncerner noterade på Nasdaq Large Cap 

Stockholm per december 2014 

72 

Bortfall p.g.a. ej förmånspensioner -8 

Bortfall p.g.a. redovisning enligt ITP plan -4 

Bortfall p.g.a. ej omnämna aktuariella antaganden -8 

Bortfall p.g.a. ej omnämnda pensionsplaner -4 

Bortfall p.g.a. brutet räkenskapsår -2 

Bortfall p.g.a. en omnämnd löneökningstakt -5 

Bortfall p.g.a ej noterade 2013 -1 

Bortfall p.g.a förvärv av andra koncerner -2 

Bortfall p.g.a. ej redovisad pensionsförpliktelse -1 

Population 37 

Tabell 4: 2 Bortfall från populationen 

 

4.6 Uppsatsens Validitet & Reliabilitet  

I denna studie anses det ursprungliga materialet till insamlad data vara valid, då 

årsredovisningarna är offentliga och bör därför inte skilja sig i tolkning från person till person. 

Årsredovisningarna anses även vara representativa, då de presenteras på likvärdiga sätt, och 

alltså anses vara typiska för sitt slag.85 Något som kan komma att sänka validiteten inom 

denna studie är den oklara redovisningen av de aktuariella antagandena i somliga 

årsredovisningar, på grund av redovisning i intervall. 

Om denna undersökning görs om på nytt, anses den generera samma resultat, och därför antas 

undersökningen ha hög reliabilitet, oavsett vem som inhämtar informationen.86 Då den 

inhämtade datan kodats, och resultatet genererats via ett statistikprogram, anses mätningarna 

hålla en hög reliabilitet. 

 

                                                           
85 FAR Akademi, IFRS-volymen 2012, 2012, s.225 
86 Eliasson, A. Kvantitativ metod från början, 2013, s.14-15. 



33 
 

4.7 Metodkritik 

I denna studie har den kvantitativa metoden ansetts vara mest lämpad för behandling av 

uppsatsens forskningsfrågor, då utgångspunkten för den insamlade datan ligger i att analysera 

siffror hämtade från koncerners årsredovisningar. Detta då just de finansiella rapporterna har 

ansetts vara den mest användbara och lättillgängliga källan för att söka information. En av 

nackdelarna med studien är att då populationen endast består av koncerner listade på Large 

Cap, Nasdaq Stockholm, går det inte att dra några generella slutsatser för den totala svenska 

marknaden, utan endast för detta segment. Detta innebär att man missar en stor del som skulle 

kunna vara med och påverka det potentiella sambandet mellan pensionsplaner och aktuariella 

antaganden. Detta blir då ett ställningstagande man får förhålla sig till, för huruvida just Large 

Cap är den mest representativa segmentet. Det stora bortfallet av koncerner (33 st. av 71 st.) 

bör även nämnas som en kritisk del av studiens genomförande då detta inneburit att en stor 

del av populationen inte är representativ, och genererar alltså ett resultat som möjligtvis hade 

kunnat se annorlunda ut om studien omfattat samtliga koncerner. Risken finns också att det 

missats andra viktiga faktorer som inverkar på exempelvis finansieringsstatusen avseende 

pensionsplaner, då denna studie endast behandlar en liten del av de aktuariella antaganden 

som ett koncerner faktiskt gör. Om studien istället hade undersökt alla aktuariella antaganden, 

hade detta gett utrymme för att analysera samtliga faktorer som påverkar de förmånsbestämda 

pensionsplanerna, men hade även inneburit att inte alla koncerner kan jämföras med varandra 

på alla punkter. Det hade även kunnat göras en likvärdig studie i ett jämförande syfte, för att 

se om nya IAS 19 har gett några förändringar i de aktuariella antaganden företag gör från år 

2012 till år 2013. Vad som även kan antas vara en nackdel med den ingruppering som gjorts 

av både pensionsförpliktelse och soliditet är att ingen hänsyn tagits till vilken bransch 

företagen verkar i. Vilket i sin tur innebär att ingen hänsyn tagits till att en liten del av 

populationen består av banker, som har väldigt låg soliditet i jämförelse med övriga 

branscher, och kan anses vara missvisande då detta drar ner den genomsnittliga soliditeten. 

Vid indelning av pensionsförpliktelsen i antingen tillgång eller skuld visade det sig att endast 

fyra koncerner hade pensionstillgångar, vilket även detta kan leda till orättvisa resultat vid 

jämförelser av de båda grupperna. Även att vissa koncerner redovisade aktuariella antaganden 

i intervall kan utgöra ett problem, då detta inneburit att intervallets beräknade genomsnitt har 

använts i denna studie. Följden av detta innebär att genomsnittet har blivit representativt för 

hela koncernen, utan att hänsyn tagits till att det kan finnas stora skillnader i de aktuariella 

antagandena i de olika länder som koncernbolagen verkar i. Då denna studies uppkomst har 
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influerats av den forskning Kinserdal gjort i Norge, men inte utförts med exakt samma metod, 

kan vi inte heller dra jämförande slutsatser av resultatet länderna emellan, utan endast se om 

det finns tendenser till de resultat Kinserdal kommit fram till i sin studie. Det har istället 

ansetts vara mest representativt att använda de statistiska metoder som lämpar sig för den typ 

av data som i detta fall samlats in, då det i vårt fall inneburit att vår data inte har varit 

normalfördelad, vilket är mer än vad vi kan yttra oss om angående Kinserdals data. 
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5. Empiri & Analys 

 

I detta kapitel presenteras den data som samlats in från koncernernas årsredovisningar 

gällande de utvalda aktuariella antagandena, samt data gällande pensionsförpliktelserna och 

soliditet. I samband med detta då innehåller kapitlet en genomgående analys vart eftersom 

insamlad data presenteras.

 

5.1 Insamlad data, Aktuariella antaganden 

Inledningsvis så presenteras de aktuariella antagandena förväntad löneökningstakt samt 

diskonteringsränta som utgör de beroende variablerna i studien. Samtlig data är inhämtad från 

2013 års årsredovisningar. 

 

5.1.1 Förväntad löneökningstakt 

 

 
Figur 5: 1 Förväntad löneökningstakt i %. 

 

Figur 5:1 visar fördelningen av den förväntade löneökningstakt samtliga 37 koncerner valt att 

redovisa i sin årsredovisning 2013. Vad man kan se av histogrammet är att de allra flesta valt 

att placera sig på en nivå på 3 %. Endast två koncerner avviker från den annars samlade datan, 
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så kallade outliers, en vid 0 % och en vid 1 %. Detta visar på att det inte fanns så stor 

spridning i vilken förväntad löneökningstakt koncerner använt sig av, trots att 

variationsbredden består av fyra procentenheter och utgör ett intervall som sträcker sig från 0 

- 4%. 

 

Tabell 5:1 Förväntad löneökningstakt, antal koncerner & procent. 

Tabell 5:1 visar en mer precis 

sammanställning över den förväntade 

löneökningstakt som valts av de 37 

koncernerna, än vad som går att avspegla i 

figur 5:1. Här kan man se vilken procentsats 

varje löneökningsantagande utgörs av, och 

även att 16,22 %, valt en treprocentig 

förväntad löneökningstakt. Detta följt av 

10,81 % som valt en förväntad 

löneökningstakt på 3,6 %. Variationen av 

den förväntade löneökningstakten har en 

större spridning för de 50 % av koncernerna 

som ligger i intervallet 0 – till 3 % 

löneökningstakt, medan resterande 50 % av 

koncernerna bara utgör en spridning i intervallet 3 - och 4 % löneökningstakt, en indikation på 

att de flesta förväntade löneökningstakter ligger mellan 3 - och 4 %, om intervaller om 1 % 

löneökningstakt skulle dela upp företagen.  

 

Tabell 5:2 Sammanfattande beskrivning av data, Förväntad löneökningstakt. 

Variabel                              N      Medel      StaAv      Min       Q1     Median         Q3       Max       Skevhet 

Löneökningstakt (%)       37         2,98         0,81      0,00    2,80           3,00      3,50        4,00            -1,82 

 

Tabell 5:2 presenterar deskriptiv data, gällande den förväntade löneökningstakten. I tabellen 

går det att avläsa det minsta och största värdet, 0 % respektive 4 %, kvartilavståndet Q1, 2,8 

%, och Q3, 3,5 % (ett intervall som omfattar 50 % av observationerna), samt medianen, 3,0 

%, och medelvärdet, 2,98 %. Även skevheten (-1,82, som indikerar på en skevhet åt vänster) i 
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datan har valt att inkluderas, då detta är en av anledningarna till den valda sambandsanalysen, 

Spearmans rho.  

 

 
Figur 5: 2 Antal koncerner som antar låg- respektive hög förväntad löneökningstakt. 

 

Den förväntade löneökningstakten delades in i olika grupper, och baserade sig på att visa vad 

den här studien använt som låg- respektive hög förväntad löneökningstakt. Indelningen 

gjordes på basis av medianen, då detta mått lämpar sig bättre än medelvärdet när datan inte 

uppfyller en normalfördelning, samt att den har avvikelser som lätt kan dra till sig 

medelvärdet och ge en missvisande bild av datan. I det här fallet klassades låg förväntad 

löneökningstakt som den löneökningstakt som understeg (<) medianen, 3,0 %. På 

motsvarande sätt klassades hög förväntad löneökningstakt som större än (≥) 3,0 %. Syftet med 

denna indelning var att lättare få en överblick över hur många företag som föll in i respektive 

kategori. 
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5.1.2 Diskonteringsränta 

 

 
Figur 5: 3 Diskonteringsränta i %. 

 

Figur 5:3 visar fördelningen av diskonteringsränta i procent för samtliga 37 koncerner. Bland 

de studerade koncernerna hade de flesta valt att placera sig på en diskonteringsränta centrerad 

kring 4 %. I datan går det att ana en viss skevhet åt vänster, med den unimodala toppen 

centrerad åt höger om mitten.   
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Tabell 5: 3 Diskonteringsränta, antal koncerner % procent.  

I tabell 5:3 går det tydligare att avläsa det 

figur 5:3 indikerar på; att de flesta 

koncerner valt en högre 

diskonteringsränta. Ca 50 % av de 37 

koncernerna sprider sig inom ett intervall 

om endast en procentenhet, 3,8 - 4,7 %, 

medan resterande 50 % ligger under detta 

intervall (2,0 -3,8 %). Den vanligaste 

diskonteringsränta koncernerna valt var 

3,8 -, 4,0-, och 4,1 %, med fem 

koncerner i respektive grupp. 

 

 

 

Tabell 5: 4 Sammanfattande beskrivning av data, Diskonteringsränta.  

Variabel                              N      Medel     StaAv       Min      Q1     Median         Q3       Max       Skevhet 

Diskonteringsränta (%)   37         3,68       0,64       2,00    3,35           3,80      4,10        4,70           -0,93 
 

Av tabell 5:4 framgår den sammanfattade datan för samtliga 37 koncerner. Intervallet för 

diskonteringsränta sträcker sig mellan 2,0 - 4,7 % vilket innebär att variationsbredden mellan 

det högsta och lägsta värdet är 2,7 %, något som kan anses som att det inte är så särskilt stor 

variation mellan vilken diskonteringsränta koncernerna valt, men samtidigt kan en 

enprocentig förändring i diskonteringsräntan innebära en stor skillnad för de koncerner som 

har höga skulder till pensionsplanen. Här kan vi se att kvartilavståndet (50 % av 

observationerna) ligger mellan 3,35 - 4,1 %. Medianen ligger på 3,8 % vilket även indikerar 

på att fördelningen tenderar att dra sig till de högre värdena. 
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Figur 5: 4 Antal koncerner som antar låg- respektive hög diskonteringsränta. 

 

Av figur 5:4 går att utläsa samtliga koncerner som utgjordes av låg- respektive hög 

diskonteringsränta. Indelningen har gjorts på basis av medianen, 3,8 %, där låg 

diskonteringsränta definieras som mindre än 3,8 % (< 3,8 %), och hög diskonteringsränta 

definieras som 3,8 % och uppåt (3,8 % ≤). Varför 3,8 % valts att klassas som hög 

diskonteringsränta är just på grund av att fram till och med 3,7 % i diskonteringsränta bestod 

utav 40,54 % av den totala andelen koncerner, medan 3,8 % i diskonteringsränta utgjordes av 

hela 54,05 % av den totala andelen koncerner. Detta innebär att totalt 22 koncerner ingår i 

gruppen med hög diskonteringsränta, och 15 st. ingår i gruppen med låg diskonteringsränta.  

 

5.1.3 Analys av aktuariella antaganden 

Då de aktuariella antagandena i denna studie utgör de beroende variablerna, är det alltså dessa 

som antas justeras utifrån koncerners soliditet och pensionsförpliktelse. Den förväntade 

löneökningstakten kan anses vara den som koncerner har störst kontroll över då faktorer så 

som tjänstetid, befordran samt utbud och efterfrågan spelar en roll då koncerner fastställer den 

förväntade löneökningstakten, vilket innebär att de kan skilja sig åt från koncern till koncern. 

Utbudet och efterfrågan kan vara varierande beroende på koncerners tillhörighet till en viss 

bransch och land. Detta kan vara en förklarande faktor till varför variationsbredden består av 

fyra procentenheter, då det är just upp till koncernen att vid periodens slut att göra sin bästa 

bedömning av vad den förväntade ökningen avseende löner kommer att bli. Trots att 

Hög diskonteringsräntaLåg diskonteringsränta

25

20

15

10

5

0

Diskonteringsränta

A
n

ta
l

22

15



41 
 

variationen är stor, valde de flesta koncerner en förväntad löneökningstakt centrerad kring 3 

%, vilket kan ha en möjlig förklaring som att en del av koncernerna verkar inom samma 

bransch, därav likvärdig uppskattning för hur den framtida löneökningstakten avser att bli. Att 

en koncern däremot valt en nollprocentig löneökningstakt kan anses märkligt i och med att 

den förväntade löneökningstakten är ett av de aktuariella antagande som IAS 19 definierar 

som ett finansiellt antagande, vilket innebär att den även beror på periodens inflationstakt, och 

alltså borde baseras på samma inflationstakt som övriga, men kan även just detta år förklaras 

med 2013 års nollprocentiga inflation.  

Även diskonteringsräntan är ett aktuariellt antagande som klassas som ett finansiellt 

antagande och ska återspegla pengars tidsvärde. Att diskonteringsräntan varierar kan bero på 

huruvida räntan fastställs utifrån avkastningen på företagsobligationer eller statsobligationer, 

vilket inte har undersökts i denna studie. Men i den mån de anställda verkar i Sverige, ska 

diskonteringsräntan fastställas utifrån statsobligationsräntan. Men i och med att vissa 

koncerner redovisade diskonteringsräntan i intervall, kan detta innebära att den genomsnittliga 

diskonteringsräntan som här framräknats innehållit både diskonteringsränta fastställd utifrån 

förstklassiga företagsobligationer i vissa länder, och statsobligationsräntan i andra. Även det 

avsteg som många svenska koncerner valt att göra från IAS 19 kan få en effekt på variationen 

i diskonteringsränta. Detta då vissa koncerner istället för statsobligationsräntan kan ha använt 

sig av räntan på bostadsobligationer, vilket leder till en naturlig variation i diskonteringsränta 

koncerner emellan. Trots detta har ca 50 % av koncernerna valt en diskonteringsränta inom ett 

intervall på ca en procentenhet (3,8- 4,7 %), vilket får anses som ett relativt likvärdvärdigt 

antagande. De lägre antagandena koncerner gjort avseende diskonteringsränta kan ha en 

möjlig förklaring i att de följer statslåneräntan som per den 27 december 2013 låg på 2,25 %. 

En förklarande faktor kan även vara beroende på vilket land den förmånsbestämda 

pensionsplanen avser, då en hel del koncerner har dotterbolag och därmed anställda som 

verkar utomlands, vilket innebär att olika obligationsräntor används. Detta då marknaden kan 

se olika ut i olika länder.  
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5.2 Insamlad data, Soliditet & Pensionsförpliktelse 

Denna del utgörs av den insamlade datan avseende de oberoende variablerna, soliditet samt 

pensionsförpliktelse. Samtlig data är inhämtad från 2013 års årsredovisningar. 

 

5.2.1 Soliditet 

 

 
Figur 5: 5 Soliditet i %. 

 

I figur 5:5 återges fördelningen av soliditet för samtliga 37 koncerner, där de flesta koncerners 

soliditet centrerar kring 40 %. I undersökningen av soliditet återfanns även en koncern som 

understeg noll, och alltså har en negativ soliditet. 
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Tabell 5: 5 Soliditet, antal koncerner & procent. 

I tabell 5:5 kan vi se fördelningen av antal 

koncerner per soliditet mer tydligt. I detta 

fall var det få som placerade sig på samma 

nivå; endast två koncerner hade samma 

soliditet på 22,4 %, och två på 43,8 %. I 

övrigt hade koncernerna en soliditet som 

var olik varandra. Spridningen är störst i de 

första 50 % av koncernerna med en 

variationsbredd på 48,3 procentenheter i ett 

intervall från -5,3 - ca 43 %. I de nästa 50 

% av koncernerna är variationsbredden 

mindre, 32 procentenheter, i ett intervall 

från ca 43 - 75 %.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 5: 6 Sammanfattande beskrivning av data, Soliditet. 

Variabel                              N      Medel      StaAv      Min       Q1      Median        Q3        Max     Skevhet  

Soliditet (%)                      37        38,91      19,12    -5,30   24,80         43,00    53,05      74,50         -0,57 

 

I tabell 5:6 kan man se att soliditeten sträcker sig i ett intervall mellan det lägsta värdet -5,3 % 

och det högsta värdet 74,5 %. Detta ger en variationsbredd på 79,8 procentenheter, vilket är 

en väldigt stor spridning bland koncerners soliditet. Medianen, 43 %, ger även i detta fall ett 

mer rättvisande mått än medelvärdet, då det även här finns en viss skevhet i fördelningen, 

trots att denna inte är lika stor (-0,57), som i tidigare fall. Detta då risken föreligger i att 

medelvärdet tenderar att dras ned på grund av de relativt få koncerner som hade en väldigt låg 

soliditet i jämförelse med övriga. Även standardavvikelsen var i detta fall hög, 19,12 %, vilket 
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innebär att man i genomsnitt kan förväntas anta att koncerners soliditet kommer avvika från 

medelvärdet med 19,12 %. 

 

 
Figur 5: 6 Antal koncerner som har låg- respektive hög soliditet. 

 

Fördelningen av hög- respektive låg soliditet har även här gjorts på basis av medianen. De 

koncerner som klassades som att de har hög soliditet var de koncerner som hade en soliditet 

överstigande eller lika med  medianen på 43 % (43 % ≤). Likvärdigt så klassades de med låg 

soliditet som de understigande medianen (< 43 %). I detta fall utgjordes grupperna av ett 

nästan lika stort antal i respektive grupp, 18 st. med låg soliditet och 19 st. med hög soliditet. 

Denna indelning i låg och hög soliditet har ett större syfte än de indelningar som gjordes för 

de aktuariella antagandena, då soliditet utgör en av de oberoende variablerna, vilken genom 

en hypotesprövning kräver en indelning i respektive grupp för att kunna jämföra medelvärden 

mellan dessa. Således är det dessa koncerner med låg soliditet som kodats med siffran 0, och 

hög soliditet med siffran 1.  
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5.2.2 Pensionsförpliktelse 

 

 
Figur 5: 7 Nettot av pensionsförpliktelse i tusental kronor. 

 

Figur 5:7 visar fördelningen av koncerners pensionsförpliktelse för samtliga 37 koncerner 

som studerats. För de som ligger under noll innebär det att koncernerna har en pensionsskuld, 

och de överstigande noll har en pensionstillgång. I detta fall innebar det att majoriteten, 89,2 

%, hade en pensionsskuld (33 st. av 37 st. koncerner). Och att resterande 10,8 % hade 

pensionsplaner bestående av en tillgång (4 st. av 37 st.). De flesta ligger i intervallet av en 

skuld på 4 miljoner och en tillgång på 4 miljoner. Men endast en koncern, hade en skuld som 

avvek från de övriga observationerna på ca 12 miljoner kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

6000400020000-2000-4000-6000-8000-10000-12000

20

15

10

5

0

Pensionsförpliktelse (tusental kr)

A
n

ta
l



46 
 

 

Tabell 5: 7 Pensionsförpliktelse, antal koncerner & procent. 

Samtliga koncerner hade olika 

storlekar på sina pensionsskulder 

eller pensionstillgångar. Endast två 

koncerner hade samma 

pensionsskuld på 11 000 kronor. I 

tabell 5:7 går det även att se att det 

endast är två av de fyra koncerner 

som har pensionstillgångar som är 

relativt stora, 1, 7 miljoner kronor 

respektive nästan 4 miljoner 

kronor. De övriga två koncerner 

hade relativt låga 

pensionstillgångar (44 000 kr och 

45 000 kr). Spridningen av de 

första 50 % av koncernerna i 

tabellen ligger i ett intervall mellan 

ca (-12,3 miljoner kronor) - (ca -

410 000 kronor), vilket ger en 

variationsbredd på 11,9 miljoner 

kronor. De resterande 50 % ligger i 

ett intervall mellan -410 000 kronor - ca 3, 9 miljoner kronor, vilket ger en variationsbredd på 

ca 4,3 miljoner kronor.  

 

Tabell 5: 8 Sammanfattande beskrivning av data, Pensionsförpliktelse. 

Variabel                              N      Medel     StaAv        Min         Q1      Median        Q3       Max   Skevhet 

Pensionsförpliktelse       37         -992         235    -12301   -1436            -378     -104       3956       -3.05 

 

I tabell 5:8 ser vi att variationsbredden utsträcker sig om ca 16, 3 miljoner kronor i ett 

intervall mellan ca -12,3 miljoner kronor - 4 miljoner kronor. Standardavvikelsen ligger på 

235 000 kronor i avvikelse från medelvärdet. 50 % av observationerna ligger inom 
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kvartilavståndet på (-1,4 miljoner kronor) - (-104 000 kronor). Även i detta fall är 

skevfördelningen åt vänster.  

 

 
Figur 5: 8 Antal koncerner som har pensionsskuld respektive pensionstillgång. 

 

I figur 5:8 ser vi hur fördelningen av pensionsförpliktelserna ser ut för de 37 koncernerna. 

Indelningen baserades på att de koncerner som hade en positiv förpliktelse efter avdrag för 

förvaltningstillgångar klassades som att de har en pensionstillgång, och innebär att de har 

finansierade förpliktelser. För de koncerner som hade en negativ förpliktelse efter avdrag för 

förvaltningstillgångar klassades som att de har en pensionsskuld, och alltså har en del 

ofinansierade pensionsförpliktelser. Detta innebar att 33 st. koncerner hade pensionsskulder 

och endast 4 st. hade pensionstillgångar. Vid kodningen tilldelades pensionsskulder siffran 0, 

och pensionstillgångar siffran 1, med syfte att kunna jämföra dessa gruppers medelvärde i ett 

t-test. 

  

5.2.3 Analys av soliditet & pensionsförpliktelse 

Den stora variationen i koncerners soliditet är i sig inte särskilt utmärkande, då soliditeten 

baseras på koncerners egna kapital i förhållande till det totala kapitalet, vilket innebär en 

naturlig variation av soliditet från koncern till koncern. Det finns alltså inga utomstående 
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restriktioner för soliditet i samband med förmånspensioner som styr vilken soliditet koncerner 

bör ha (med undantag för banker). Det faller sig då trovärdigt att de flesta koncerner inte 

kommer att ha en soliditet som är identisk med varandra. Däremot så säger soliditeten en hel 

del om koncernens betalningsförmåga, samt att den nettoskuld som redovisas i 

balansräkningen påverkar koncernens soliditet, och är på så sätt ett relevant mått att testa i 

sambandsanalyser med de aktuariella antaganden koncerner gör, i och med att just de flesta 

koncerners pensionsplaner bestod utav en skuld.  

Att de flesta koncerners pensionsförpliktelse bestod utav en skuld kanske inte anses vara 

särskilt förvånande med tanke på att många koncerner säkerligen fortfarande har anställda 

födda före 1979 och alltså omfattas av den gamla ITP-planen som är förmånsbestämd. Detta i 

samband med ITPK-planen, en plan som innebär extra ålderspension, avsedd för högre 

uppsatta tjänstemän ökar på de framtida utbetalningarna som koncernen förpliktar sig om. De 

flesta koncerners pensionsskulder/-tillgångar låg dock relativt nära varandra. Den enda stora 

utmärkande avvikelsen var egentligen den koncern som hade en skuld på ca 12,3 miljoner 

kronor. Huruvida detta är en stor skuld eller inte för den specifika koncernen är inget denna 

studie ämnar undersöka, utan snarare hur denna förhåller sig till övriga pensionsförpliktelser, 

vilket här innebär att den utmärker sig. Att endast fyra av 37 koncerner hade 

förvaltningstillgångar som översteg dess pensionsförpliktelse indikerar på hur pass 

ofinansierade de börsnoterade bolagens pensionsåtaganden faktiskt är. Möjligheten finns att 

det är införandet av reviderade IAS 19, och därmed borttagandet av korridorregeln som 

påverkar pensionsskulderna, då dessa tidigare aldrig blev marknadsvärderade, eftersom inte 

hela förändringen i förpliktelsen behövdes redovisas på en gång. Detta innebär även att det i 

denna studie blir svårare att dra slutsatser om i vilken utsträckning de med ofinansierade 

pensionsförpliktelser tenderar att anta högre diskonteringsränta och lägre löneökningstakt i 

jämförelse med de som har finansierade pensionsförpliktelser, då den ena gruppens t-test 

endast genereras från 10,8 % av den totala andelen koncerner med pensionsförpliktelser. Den 

nya redovisningsstandarden ger dock en mer rättvisande bild av den redovisade 

pensionsförpliktelsen vilket innebär att samband och jämförelser i denna studie kan mätas på 

den totala marknadsvärderade pensionsförpliktelsen.   
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5.3 Sambandsmätning; Spearmans rho & hypotesprövning 

Detta avsnitt avser att uppvisa hur datan testats i sambandsanalyser med hjälp av korrelation, 

för att se om det som helhet finns ett samband mellan de beroende och oberoende variablerna. 

Vidare testas variablerna även i ett t-test för att på så sätt kunna avgöra om de olika grupperna 

”låg och hög”, samt ”finansierade- och ofinansierade pensionsplaner” antar att samband 

existerar, och om detta i sådant fall anses vara av statistisk signifikans. Testerna har utförts på 

samtliga 37 koncerner, och signifikansnivån (α) är satt till 5 % (0,05) för samtliga test. 

 

5.3.1 Soliditet & diskonteringsränta 

 

 

Figur 5: 9 Korrelation mellan Soliditet % Diskonteringsränta. 

 

Spearman rho för rangordnad soliditet & rangordnad diskonteringsränta = -0,076 

 

Som tidigare nämnt innebär Spearmans rho (ρ) att x- och y värdena rangordnas för att undvika 

att hänsyn behöver tas till hur pass stora avvikelser datan innehåller. På så sätt kan man ändå 

beräkna korrelationen mellan två variabler. Testet har utförts på samtliga 37 koncerner för att 

se om det finns en sambandstrend i form av korrelation mellan koncerners soliditet och 

diskonteringsränta. Vad som här går att se av figur 5:9 är att den originala datan för både 

soliditet och diskonteringsränta har ersatts med rangordnade värden vilket i detta fall gav en 

korrelation på -0,076. Detta indikerar på att sambandet är ett negativt samband, men ett 
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väldigt svagt sådant. Ju närmare noll korrelationen tenderar att bli desto svagare anses 

sambandet vara. Eftersom värdet är väldigt nära noll får det tolkas som att det inte finns ett 

tydligt samband mellan vilken soliditet koncerner har och är därmed inte avgörande för vilken 

diskonteringsränta som används. Alltså finns det inget som tyder på att koncerner använder 

sig av earnings management för att justera sin soliditet med hjälp av diskonteringsräntan i just 

detta fall. Korrelationen är så pass svag att det inte föranleder till ett antagande om earnings 

management, utan kan snarare ha andra förklarande faktorer. Men för att ändå tolka det svaga 

negativa samband som testet visar, kan det beskrivas som att ett negativt samband tenderar att 

ha en nedåtlutning i prickdiagram, vilket i detta fall innebär att en ökning i x, ger en svag 

minskning i y, och vice versa. Alltså, en ökning i soliditet tenderar att ge en svag minskning i 

diskonteringsränta. 

För att vidare testa om det svaga sambandet mellan soliditet och diskonteringsränta är verkligt 

eller beror på slumpen, utfördes en så kallade hypotesprövning med hjälp av ett t-test. Detta 

användes även för att se om sambandet ansågs vara statistiskt signifikant eller inte. I detta fall 

användes indelningen av soliditet i låg - och hög soliditet (se figur 5:6) för att på så sätt se om 

medelvärdena för de båda grupperna skiljer sig åt och kunna avgöra om koncerner med låg 

soliditet tenderar att anta en högre diskonteringsränta. Hypoteserna som formulerades för 

detta test är följande: 

H0: Koncerner med låg soliditet antar inte i genomsnitt en högre diskonteringsränta än 

koncerner med hög soliditet. (µ0 - µ1 ≤ 0) 

H1: Koncerner med låg soliditet antar i genomsnitt en högre diskonteringsränta än 

koncerner med hög soliditet. (µ0 - µ1 ˃ 0 

 

Tabell 5: 9 Gruppstatistik, Soliditet & Diskonteringsränta.
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Tabell 5: 10 Oberoende t-test, Soliditet & Diskonteringsränta. 

  

 

Tabell 5:10 visar att medelvärdena i de båda grupperna skiljer sig från varandra, trots att detta 

är en liten skillnad (0,074854). Medelvärdet för den grupp med låg soliditet (3,72222) är 

större än medelvärdet för gruppen med hög soliditet (3,64737), vilket ger detsamma som antas 

i hypotes H1 (µ0 - µ1 ˃ 0). Alltså stämmer inte vår nollhypotes H0. Men för att kunna förkasta 

H0 och acceptera H1, krävs det att p-värdet (det värde som anger sannolikheten för slumpen att 

generera den uppmätta skillnaden eller sambandet87) understiger 0,05 (< 0,05) för att 

sambandet ska kunna anses vara statistiskt signifikant på 5 % nivån. I detta fall utläses p-

värdet som 0,363 (0,726/2), eftersom dessa tester syftar till att vara ensidiga. Då 0,363 är 

större än signifikansnivån 0,05 kan vi inte förkasta H0, och det går i detta fall inte dra 

slutsatsen att sambandet är ett signifikant sådant. Trots att resultatet stämmer överens med H1, 

går det inte att utesluta att detta samband beror på slumpen. Det finns alltså inte tillräckliga 

bevis på att detta samband kan antas bero på earnings management.  

 

 

 

 

 

                                                           
87 Djurfelt, G. Larsson, R. & Stjärnhagen, O. Statistisk verktygslåda- samhällsvetenskaplig orsaksanalys med 

kvantitativa metoder, 2010, s.186 

 



52 
 

5.3.2 Soliditet & förväntad löneökningstakt 

 

 
Figur 5: 10 Korrelation mellan Soliditet & Förväntad löneökningstakt. 

 

Spearman rho för rangordnad soliditet & rangordnad löneökningstakt = -0,040 

 

I figur 5:10 utgör soliditet vår x- variabel och är således den som antas vara oberoende. 

Genom sambandstest har på samma sätt här korrelationen räknats ut, men nu med förväntad 

löneökningstakt som beroende variabel. Testet resulterade i en korrelationskoefficient på - 

0,040. Alltså ett ännu svagare samband än vad korrelationen mellan soliditet och 

diskonteringsränta gav utslag i. Men trots allt är det ett väldigt svagt negativt samband som 

indikerar på att en ökning i koncerners soliditet innebär en extremt svag sänkning i den 

förväntade löneökningstakten. För att detta samband överhuvud taget skulle generera liknande 

resultat som den tidigare forskningen indikerar på, skulle detta innebära att 

korrelationskoefficienten skulle vara tvungen att överstiga noll, och således ge ett positivt 

samband. Detta då Kinserdal samt Newell et al. menade på att ju lägre soliditet koncerner har, 

desto lägre förväntad löneökningstakt skulle de således anta. Men ett sådant utslag har inte 

genererats från detta test, som snarare indikerar på att ju högre soliditet koncerner har, desto 

lägre förväntad löneökningstakt antar de (eftersom sambandet är negativt). Men då detta test 

gav ett så pass svagt samband, är det trots allt ett nästan obefintligt samband mellan de två 

variablerna. Det går således att anta att det finns andra faktorer som påverkar vilken förväntad 

löneökningstakt företag sätter som aktuariellt antagande snarare än just soliditet som 
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förklarande faktor. Alltså finns inte heller här några tydliga tecken på att koncerner tillämpar 

earnings management för att styra sin soliditet med hjälp av den förväntade 

löneökningstakten.  

På samma sätt som tidigare utfördes ett t-test för att kunna analysera huruvida det uppmätta 

sambandet är signifikant. Samma indelning i hög och låg soliditet användes i detta fall för att 

testa mot den beroende variabeln förväntad löneökningstakt. Men i detta fall syftar testet till 

att undersöka om koncerner med låg soliditet tenderar att anta en lägre förväntad 

löneökningstakt än koncerner med hög soliditet, vilket ledde till följande hypoteser:  

H0: Koncerner med låg soliditet antar inte i genomsnitt en lägre förväntad 

löneökningstakt än koncerner med hög soliditet. (µ0 - µ1 ≥ 0) 

H1: Koncerner med låg soliditet antar i genomsnitt en lägre förväntad löneökningstakt 

än koncerner med hög soliditet. (µ0 - µ1 < 0) 

 

Tabell 5: 11 Gruppstatistik, Soliditet & Förväntad löneökningstakt.  

 

 

Tabell 5: 12 Oberoende t-test, Soliditet & Förväntad löneökningstakt. 

 

 

Vad som framgår av tabell 5:11 och 5:12 är att medelvärdena skiljer sig åt, men skillnaden är 

extremt liten (0,009649). Medelvärdet i gruppen med låg soliditet är större (2,98333) än 

medelvärdet i gruppen med hög soliditet (2,97368). Detta innebär att resultatet inte 
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överensstämmer med mothypotesen H1, om att den gruppen med låg soliditet skulle anta en 

lägre förväntad löneökningstakt än gruppen med hög soliditet. Resultatet är snarare i enlighet 

med H0, då medelvärdet för grupp 0 är större än i grupp 1. Men trots detta kan inte H1 

förkastas och H0 accepteras, då p-värdet = 0,486 (0,972/2), inte understiger signifikansnivån 

0,05 (0,486 ˃ 0,05), och alltså inte är statistiskt signifikant. Detta innebär att t-testet styrker 

vad korrelationstestet indikerade på, och testerna lämnar alltså inget utrymme för att anta att 

koncerner tillämpar earnings management i syfte att förbättra sin soliditet genom den 

förväntade löneökningstakten. 

 

5.3.3 Pensionsförpliktelse & diskonteringsränta 

 

 

Figur 5: 11 Korrelation mellan Pensionsförpliktelse & Diskonteringsränta. 

 

Spearman rho för rangordnad pensionsförpliktelse and rangordnad diskonteringsränta 

= -0,394 

 

I figur 5:11 består x- axeln av koncerners pensionsförpliktelse och utgör alltså den oberoende 

variabeln. Detta har testast mot diskonteringsränta som anses vara den beroende variabeln, 

och således antas justeras baserad på pensionsplanens finansieringsstatus. Den tidigare 

forskningen indikerade på att koncerner med ofinansierade pensionsplaner (pensionsskulder) 

väljer en hög ränta att diskontera pensionsförpliktelsen med för att på så sätt minska nuvärdet 
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av pensionsskulden och få den att se mer finansierad ut. För detta korrelationstest innebar det 

en korrelationskoefficient på – 0,394. Som tidigare test innebär även detta ett negativt 

samband. Fast i detta fall i en mycket större utsträckning än tidigare, då 

korrelationskoefficienten är betydligt mer skild från noll, och börjar närma sig halvvägs till 

det perfekta negativa sambandet (-1). Att ett samband är negativt ska inte tolkas på fel sätt, då 

det i detta fall inte innebär att ett samband inte existerar så som det uttryckligen kan låta, utan 

syftar snarare till att en ökning i x tenderar att ge en minskning i y. Således kan detta resultat 

tolkas som att det faktiskt finns ett samband mellan koncerners pensionsförpliktelse och 

antaganden om diskonteringsränta som är av väsentlighet. Vad en korrelation på – 0,394 

indikerar på, är att koncerner tenderar att anta en lägre diskonteringsränta ju mindre en 

pensionsskuld (och ju närmare en pensionstillgång), tenderar att bli. Därmed är detta resultat 

ense med tidigare forskning, och man kan på så sätt ana att det finns en tendens till att 

koncerner i enlighet med earnings management möjligen justerar sin diskonteringsränta för att 

minska nuvärdet av pensionsförpliktelsen och för att få den att verka mer finansierad än vad 

den faktiskt är.  

För att testa signifikansen i detta samband har det även här utförts ett t-test. Även denna gång 

används den tidigare gjorda indelningen av pensionsförpliktelsen som en pensionsskuld eller 

pensionstillgång (se figur 5:8) för att se om medelvärdet skiljer sig mellan grupperna. 

Hypoteserna som formulerades för detta test är följande: 

H0: Koncerner med ofinansierade pensionsplaner (pensionsskulder) antar inte i 

genomsnitt en högre diskonteringsränta än koncerner med finansierade pensionsplaner 

(pensionstillgångar). (µ0 - µ1 ≤ 0) 

H1: Koncerner med ofinansierade pensionsplaner (pensionsskulder) antar i genomsnitt 

en högre diskonteringsränta än koncerner med finansierade pensionsplaner 

(pensionstillgångar). (µ0 - µ1 ˃ 0) 
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Tabell 5: 13 Gruppstatistik, Pensionsförpliktelse & Diskonteringsränta.

 

 

Tabell 5: 14 Oberoende t-test, Pensionsförpliktelse & Diskonteringsränta.

 

 

Resultatet av testet visar att skillnaden mellan gruppernas medelvärden är nästintill obefintlig 

med endast - 0,018182. Detta innebär att hypotes H1 inte kan styrkas, och vi antar istället H0. 

Vad medelvärdena indikerar på är alltså att koncerner med ofinansierade pensionsplaner till 

och med har en aningen lägre diskonteringsränta i genomsnitt än vad koncerner med 

finansierade pensionsplaner har. Men skillnaden är som sagt minimal. Även i detta fall kan 

lämnas utrymme för att detta beror på slumpen, då sambandet inte är statistiskt signifikant på 

5 % nivån eftersom p-värdet = 0,479 (0,958/2) är större än vår kritiska nivå 0,05. Då 

medelvärdena var så pass likvärdiga i de båda grupperna indikerar väldigt lite på att det skulle 

finnas utrymme för earnings management i detta fall. Vad som inte får uteslutas är att 

korrelationstestet trots allt indikerade på att samband existerar, och t-testet kan i detta fall 

antas ha en svaghet då ena gruppen (pensionstillgångar) endast består utav fyra koncerner, 

vilket kan leda till att testet möjligen gett ett anat utslag om urvalet hade varit större och 

grupperna mer likvärdiga till sin storlek.  
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5.3.4 Pensionsförpliktelse & förväntad löneökningstakt 

 

 
Figur 5: 12 Korrelation mellan Pensionsförpliktelse & Förväntad löneökningstakt. 

 

Spearman rho för rangordnad pensionsförpliktelse and rangordnad löneökningstakt =  

-0,105 

 

 

I detta korrelationstesttest, figur 5:12, utgörs den oberoende variabeln fortfarande av 

koncerners pensionsförpliktelse, men den beroende variabeln har ersatts med den förväntade 

löneökningstakten. Även i detta fall gav korrelationstestet ett negativt samband, -0,105. Men 

sambandet är starkare negativt än när testet utfördes med soliditet som den oberoende 

variabeln (-0,040). Vad detta innebär är på samma sätt som tidigare att ju större värde x antar 

desto mindre värde antar y. Alltså, ju lägre pensionsskulden - och ju högre 

pensionsförpliktelsen verkar bli, desto lägre förväntad löneökningstakt antar koncernerna. 

Detta antyder alltså att koncerner med mer finansierade pensionsplaner tenderar att anta en 

lägre förväntad löneökningstakt än koncerner med ofinansierade pensionsplaner, och testets 

resultat är således inte i enhet med vad Kinserdal och Newell et al antydde. För att sambandet 

skulle tendera att gå i den riktning som dessa forskare antyder, skulle 

korrelationskoefficienten även i detta fall behöva överstiga noll och ge oss ett positivt 

samband där koncerner med ofinansierade pensionsplaner tenderar att anta en lägre 

löneökningstakt än koncerner med finansierade pensionsplaner. Möjligen kan detta resultat 

vara en av anledningarna till att koncerner från första början har en hög pensionsskuld då de 
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sedan tidigare tillämpat en allt för hög förväntad löneökningstakt vilket har försatt dom i en 

situation med höga pensionsskulder. Pensionsplanens finansieringsstatus utgör i detta fall 

alltså inte en förklarande faktor till att koncerner justerar sin förväntade löneökningstakt.  

Variablerna testades vidare i ett t-test för att se om det finns skillnader i medelvärdet för den 

förväntade löneökningstakten som antas av de koncernerna med ofinansierade pensionsplaner 

och de med finansierade pensionsplaner. Hypoteserna som formulerades för detta test lyder:  

H0: Koncerner med ofinansierade pensionsplaner antar inte i genomsnitt en lägre 

förväntad löneökningstakt än koncerner med finansierade pensionsplaner. (µ0 - µ1 ≥ 0) 

H1: Koncerner med ofinansierade pensionsplaner antar i genomsnitt en lägre förväntad 

löneökningstakt än koncerner med finansierade pensionsplaner. (µ0 - µ1 < 0) 

 

Tabell 5: 15 Gruppstatistik, Pensionsförpliktelse & Förväntad löneökningstakt.

 

 

Tabell 5: 16 Oberoende t-test, Pensionsförpliktelse & Förväntad löneökningstakt.

 

 

Medelvärdena i detta test, tabell 5:16, talar om att grupp 0, pensionsskuld, har ett lägre 

medelvärde (2,95758) än grupp 1, pensionsförpliktelse (3,15). Skillnaden ligger på – 

0,192424. Denna skillnad innebär alltså att testet överensstämmer med hypotes H1 om att 

koncerner med ofinansierade pensionsplaner i genomsnitt antar en lägre förväntad 
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löneökningstakt än koncerner med finansierade pensionsplaner. Men trots detta kan vi även i 

detta fall inte förkasta H0, eftersom p-värdet = 0,3305 (0,661/2) är större än signifikansnivån 

0,05. Sambandet är således inte statistiskt signifikant, och vi kan inte heller acceptera H1. 

Detta test går alltså i motsats till vad korrelationstestet talar för, men det går inte utesluta att 

detta beror på slumpen. Det får heller inte glömmas bort att det finns betydande skillnader i 

antal koncerner per grupp i detta fall, som kan leda till en orättvishet att testa dessa gruppers 

medelvärden mellan varandra. I vilket fall som, gav varken det ena testet eller det andra, 

starka indikationer på att det finns utrymme för att koncernerna skulle manipulera sina 

pensionsplaners finansieringsstatus med hjälp av det aktuariella antagandet om den förväntade 

löneökningstakten. 
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6. Avslutande kapitel

 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som svar på studiens frågeställningar. Här ges även 

en diskussion om uppsatsämnet samt förslag till fortsatt forskning.

 

6.1 Slutsatser 

Studiens första fråga har avsett att analysera om det förelåg väsentliga skillnader mellan Large 

Cap noterade koncerners aktuariella antaganden. Detta för att se om det fanns en tydlig 

struktur koncernerna emellan, eller om det fanns stora avvikelser mellan dess aktuariella 

antaganden. Den första frågan som studien behandlar löd: 

 

- Finns det någon väsentlig skillnad i de aktuariella antagandena hos noterade koncerner 

i Large Cap vid Nasdaq Stockholm?  

 

Vad som återfanns i de 37 årsredovisningarna som studerades var att de studerade aktuariella 

antagandena inte skiljde sig särskilt mycket mellan varandra så att det skulle anses vara 

betydande. 50 % av alla koncerner valde en förväntad löneökningstakt som låg mellan 3- och 

4 %, resterande låg under 3 %. Med en variationsbredd på 4 procentenheter får detta 

aktuariella antagande anses ha relativt små skillnader koncerner emellan, då detta även är det 

aktuariella antagande koncerner har stor kontroll över att justera. Detsamma gäller för vilken 

diskonteringsränta som valdes. 50 % av koncernerna antog en diskonteringsränta mellan 3,8 - 

4,7 %, och resterande 50 % låg under detta intervall. Då det lägsta antagandet låg på en 

tvåprocentig diskonteringsränta, gav detta ett intervall på endast 2,7 procentenheter (2 -4,7 

%), vilket påvisar att skillnaderna för detta aktuariella antagande inte var särskilt stort. Syftet 

och därmed första frågeställningen anses således vara besvarad: Skillnader finns mellan 

koncerners val av aktuariella antaganden, men dessa skillnader anses inte vara av 

väsentlig karaktär.  

 

 

 



61 
 

Studiens andra frågeställning löd: 

- Går det att påvisa ett samband mellan koncerners soliditet och pensionsplaners 

finansieringsstatus med hur de gör sina aktuariella antaganden? Och om ett sådant 

samband föreligger, hur ser detta ut?  

 

För att besvara frågeställningen utfördes korrelationstester samt hypotesprövningar med hjälp 

av t-tester för att analysera om samband existerade. Vad som framgick av dessa var att 

koncerners soliditet hade ett väldigt svagt samband med vilken diskonteringsränta som 

antogs. Både korrelationstestet och t-testet indikerade på ett svagt samband, men detta ansågs 

inte vara av statistisk signifikans. Slutsats: Ett väldigt svagt samband finns om att koncerner 

med låg soliditet skulle anta en högre diskonteringsränta än koncerner med hög soliditet, 

med detta samband är inte signifikant. 

Vad beträffar korrelations- och t-testet gällande soliditet och den förväntade 

löneökningstakten antydde båda dessa på att det finns ett svagt samband mellan dessa 

variabler. Men de var inte av sådan karaktär som tidigare forskning indikerat på, utan snarare 

tvärtom då sambandet var negativt. Båda testerna visade snarare på att koncerner med hög 

soliditet antog en aningen lägre förväntad löneökningstakt än koncerner med låg soliditet. 

Men även detta samband var inte av statistisk signifikans. Således slutsatsen: Inget 

signifikant samband har påvisats mellan att koncerner med låg soliditet antar en lägre 

förväntad löneökningstakt än koncerner med hög soliditet.  

Då företags pensionsplaner testades med val av diskonteringsränta indikerade 

korrelationstestet på att medelstarkt negativt samband existerar, vilket indikerar på att 

koncerner med ofinansierade pensionsplaner antar en högre diskonteringsränta än koncerner 

med finansierade pensionsplaner. När detta sedan testades i t-testet visade resultatet på att 

sambandet var näst intill obefintligt och vår mothypotes kunde därför inte accepteras. Även i 

detta fall är sambandet inte signifikant och leder till slutsatsen: Inget samband av signifikans 

föreligger mellan att koncerner med ofinansierade pensionsplaner antar en högre 

diskonteringsränta än koncerner med finansierade pensionsplaner.  

Gällande testerna mellan koncerners pensionsplaner och den förväntade löneökningstakten 

indikerade inte korrelationstestet på att koncerner med ofinansierade pensionsplaner skulle 

anta en lägre löneökningstakt än koncerner med finansierade pensionsplaner, snarare tvärtom, 

då det svaga sambandet var negativt. Vid t-testet överensstämde sambandet dock med 
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mothypotesen om att samband existerar, men även här ansågs det inte vara statistiskt 

signifikant, då vi inte lyckats förkasta nollhypotesen. Det finns således möjlighet till att andra 

faktorer styr koncerners val av löneökningstakt och leder till slutsatsen: Inget signifikant 

samband existerar mellan att koncerner med ofinansierade pensionsplaner skulle anta en 

lägre löneökningstakt än koncerner med finansierade pensionsplaner. 

  

6.2 Diskussion & förslag till fortsatt forskning 

Då samtliga tester resulterade i att sambanden mellan de olika variablerna var så pass svaga, 

och dessutom inte signifikanta, går det inte att anta att koncerner noterade i Large Cap, listade 

på Nasdaq Stockholm, tenderar att göra sina aktuariella antaganden i syfte att försöka uppnå 

en viss soliditet eller för att försöka få sina ofinansierade pensionsplaner att verka mer 

finansierade än vad de faktiskt är. Det enda testet som gav ett starkare utslag på att samband 

skulle existera är det korrelationstest som gjordes mellan koncerners pensionsförpliktelse och 

diskonteringsränta. I sådant fall finns indikationer på att koncerner med ofinansierade 

pensionsplaner tenderar att anta en högre diskonteringsränta för att minska nuvärdet av 

förpliktelsen. Och möjligen är det då den ojämna grupperingen av pensionsplaner som 

antingen en tillgång eller skuld som medförde att t-testet inte visade på ett sådant samband. 

Detta är i sådant fall indikationer på vad den tidigare forskningen härlett ur sina studier. Om t-

testet i sådant fall är missvisande finns fortfarande möjligheter till att det finns utrymme för 

earnings management i pensionsredovisningen. Men detta är inget som kunnat styrkas av 

denna studie. Kinserdal fann i sitt t-test ett signifikant positivt samband mellan soliditet och 

den kombinerade pensionsfaktorn PAF, och menar på att starka indikationer på earnings 

management då existerar bland norska koncerner. Resultatet gav att de koncerner med låg 

soliditet använde sig av kombinerade aktuariella antaganden för att reducera 

pensionsförpliktelsen i större utsträckning än vad koncerner med hög soliditet gjorde.88 Vad 

beträffar earnings management i denna studie anses inga incitament finnas om att koncerner 

skulle använda sig av soliditet som förklarande faktor till att anta en viss diskonteringsränta 

eller förväntad löneökningstakt. Inga indikationer finns heller på att ledningen skulle 

manipulera antaganden för sitt eget eller koncernens bästa. De svaga samband som har 

påvisats i denna studie kan alltså bero på slumpen, eller ha andra förklarande faktorer som 

utgångspunkt, då ingen av testerna innebar samband av signifikans. Det går inte att utesluta 

                                                           
88 Kinserdal, F. Accounting for and valuation of pensions in Norway, -Earnings management and whether 
analysts detect it, 2006, s.229 
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att earnings management fortfarande existerar, men detta blir i sådant fall endast spekulationer 

och inget som denna studie har statistiskt bevisat. Det hade varit av intresse att göra denna 

studie igen och jämföra med insamlad data från år 2012, innan den nya IAS 19 

implementerades. Då hade det lättare gått att jämföra om resultatet tenderar till att vara 

konsekvent, eller om implementeringen av nya IAS 19 antingen har föranlett till möjligheten 

för koncerner att tillämpa earnings management vid införandet av nya redovisningsregler så 

som Kinserdal antydde, eller om nya IAS 19 fullföljt sitt syfte om att pensionsredovisningen 

ska bli mer transparent och mindre komplext (och således minska möjligheten för earnings 

management). Vad som däremot kan anses intressant att studera är de skillnader som uppstod 

i koncerners val av diskonteringsränta och vad dessa skillnader beror på. De skillnader vi fann 

kan inte anses vara av sådan väsentlighet att vi kan dra slutsatser om att det existerar earnings 

management, men det kan ändå anses märkligt med sådana skillnader. Detta då den svenska 

marknaden inte har någon fungerande marknad för förstklassiga företagsobligationer, kan den 

räntan inte användas, vilket borde innebära att alla följer samma ränta som IAS 19 indikerar, 

dvs. den marknadsmässiga avkastningen på statsobligationer. Om alla följde statslåneräntan 

skulle detta generera i att alla redovisade samma diskonteringsränta, och variationer i 

diskonteringsräntan skulle inte existera koncerner emellan. Ett annat förslag som skulle kunna 

studeras i framtiden är att man utforskar hela den svenska marknaden och då inkluderar 

företag noterade i Mid Cap och Small Cap för att se hur val av aktuariella antaganden där 

förhåller sig till koncerners soliditet och finansieringsstatus av pensionsplanerna. Det hade 

även varit intressant att inkludera samtliga aktuariella antaganden då hänsyn endast tagits till 

diskonteringsränta och förväntad löneökningstakt i detta fall. 
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Bilaga 1, Sammanställning av årsredovisningar 2013 

Företag Soliditet (%) Pensionsskuld/-

tillgång (i 

tusental kr) 

Förväntad 

löneökningstakt 

Diskonterings-

ränta  

AAK 43,4 -121 2,8 3,8 

Alfa laval 46,3 -1483 3 4,2 

Alliance oil 48,7 - 7 7,7 

Assa Abloy 43,8 -1956 2,8 4,2 

Astra Zeneca 41,6 -2261 3,4 4,4 

Atlas 45,3 -1258 3,3 4,2 

Autoliv 57,3 -147,3 3,6 3 

Axfood 42,6 -410 0 3,5 

Billerud korsnäs 41 -714 3 3,8 

Boliden 55,2 -1047 1,8 3,8 

Electrolux 20,8 -2980 - 3,9 

Ericsson 52,6 -9049 - 4,5 

Getinge 37,4 -2349 2,9 4,1 

Handelsbanken 4,5 1733 3,5 3,3 

Hexagon 52 -53 0,9 2,4 

HM 68,9 -11 2,6 2,6 

Holmen 56,7 -238 4 4,5 

Industrivärlden 75 -93 3,6 3,8 

Intrum Justitia 32,4 -142 2,4 2,7 

LE Lundbergsföretaget 65 -239 4 4,5 

NCC 22 -123 3 4 

Nibe 43 -115,2 2 3,1 

Nordea 4,6 44 2,8 3,8 

PEAB 24,1 -11 3,8 4,1 

Ratos 60 -416 2,9 3,1 

Saab 43,8 -1389 3 4 

Sandvik 36 -4400 3,1 4,1 

SCA 44 -2104 3,6 4 

Scania 31,4 -5678 - 7,1 



 

II 
 

SEB 4,2 3956 3,3 3,7 

Securitas 25 -1017,6 2,2 3,6 

Skanska 24,4 -2900 3,6 4,1 

SKF 29,8 -259 3,5 4,1 

SSAB 48,5 -120 3 2,5 

Stora Enzo 41,3 -378 2,5 2 

Swedbank 6 -2925 4 3,4 

Swedish Match -5,28 -1044 3,3 4,7 

Swedish Orphan 73,2 -9141 - 3,7 

Tele2 54,2 45 3 4 

Telia Sonera 44,7 83 - 4,2 

Tieto 46,9 -13,7 3,5 3,6 

Trelleborg 54,5 -450 3,1 4 

Volvo  22,4 -12301 3,4 3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

Bilaga 2, Sammanställning av fördelning 

Låg 

solid

itet 

Hög 

solid

itet 

Pensions

skuld 

Pensionsti

llgång 

Låg 

diskonterin

gsränta 

Hög 

diskonterin

gsränta 

Låg 

löneutveckli

ngstakt 

Hög 

löneutveckli

ngstakt 

41,6 43,4 -121,0 1733 3,0 3,8 2,8 3,4 

42,6 46,3 -1483,0 44 3,5 4,2 3,0 3,3 

41 43,8 -1956,0 3956 3,3 4,2 2,8 3,6 

37,4 45,3 -2261,0 45 2,4 4,4 0,0 3,5 

0,0 57,3 -1258,0  2,6 4,2 3,0 4,0 

32,4 55,2 -147,3  2,7 3,8 1,8 3,6 

22 52,0 -410,0  3,1 3,8 2,9 4,0 

4,6 68,9 -714,0  3,1 4,1 0,9 3,8 

24,1 56,7 -1047,0  3,7 4,5 2,6 3,1 

36 75,0 -2349,0  3,6 3,8 2,4 3,6 

4,2 65,0 -53,0  2,5 4,5 3,0 3,3 

36 43,0 -11,0  2,0 4,0 2,0 3,1 

25 60,0 -238,0  3,4 3,8 2,8 3,6 

24,4 43,8 -93,0  3,6 4,1 2,9 3,5 

29,8 44,0 -142,0  3,6 4,0 3,0 4,0 

41,3 48,5 -239,0   4,1 2,2 3,3 

6 54,2 -123,0   4,0 3,0 3,5 

-5,28 46,9 -115,2   4,1 2,5 3,1 

22,4 54,5 -11,0   4,1 3,0 3,4 

  -416,0   4,1   

  -1389,0   4,7   

  -4400,0   4,0   

  -1017,6   4,0   

  -2900,0      

  -259,0      

  -120,0      

  -378,0      

  -2925,0      

  -1044,0      

  -13,7      

  -450,0      

  -12301,0      
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