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Nyckelord:   IAS 19, korridormetoden, förmånsbestämda pensionsplaner,  
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Bakgrund och problem: Företags pensionsredovisning är ett svårt och komplext område, särskilt 

om företaget har förmånsbestämda pensionsplaner. Anledningen till att redovisningen av en 

förmånsbestämd plan är komplicerad, beror på att storleken på framtida pensionsåtaganden inte är 

känd vid redovisningstidpunkten. Därför krävs så kallade aktuariella antaganden för att fastställa 

storleken på den förmånsbestämda planen. Innan räkenskapsår 2013 fanns det olika sätt att 

redovisa aktuariella vinster och förluster på, men i och med den senaste revideringen av IAS 19 

försvann möjligheten att tillämpa den så kallade korridormetoden. Detta kan ha resulterat i stora 

negativa effekter på eget kapital för de företag som tillämpade korridormetoden. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka effekten på eget kapital för företag vid slopandet 

av korridormetoden, i och med övergången till den reviderade IAS 19. Syftet är även att 

undersöka företags eventuella åtgärder för att förebygga en negativ effekt på eget kapital. 

Metod: För att uppfylla uppsatsens syfte har de svenska börsnoterade företagens årsredovisningar 

undersökts och granskats för att ta reda på effekten på eget kapital med anledning av förändringen 

i IAS 19. Undersökningen är utförd enligt en kvantitativ forskningsmetod.  

Resultat och slutsats: Hur företag påverkades av slopandet av korridormetoden varierade från 

företag till företag. Dock hade alla undersökta företag som tillämpat korridormetoden 

räkenskapsår 2012, ackumelerade underskott. Den totala genomsnittliga effekten på eget kapial 

blev en minskning med -4,49 procent. En sjättedel av företagen i undersökningen vidtog någon 

åtgärd för att förebygga en negativ effekt på eget kapital. Den främsta åtgärd som dessa företag 

hade vidtagit, var att de successivt hade övergått till avgiftsbestämda pensionsplaner under de 

senaste åren och stängt de förmånsbestämda pensionsplanerna, vilket har förebyggt en negativ 

effekt. En ytterligare anledning till varför effekten inte blev så stor som befarades i media, kan 

bero på att en del företag valde att tillämpa den reviderade IAS 19 i förtid, det vill säga under 

tidigare räkenskapsår. 
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Title:    Consequences of abolishing the corridor method   

    – One time effect on equity 

Author:    Cecilia Jarnbo and Sophie Ljungberg 

Advisor:    Bengt Lindström and Jurek Millak 

Keywords:    IAS 19, corridor approach, defined benefit plans,  

   pension, actuarial gains and losses  

Background and problem: Corporates accounting of pensions is a difficult and complex area, 

especially if the corporate have defined benefit plans. The reason why the accounting for defined 

benefit plans are complex is because it is dependent on the size of future pension commitments 

which is not known at the time of accounting. This is why so called actuarial assumptions are 

needed to determine the size of the defined benefit plans. Previously there was different ways to 

account for actuarial gains and losses but as a result of the revise of IAS 19, the possibility to 

practice the so called corridor method disappeared.  This may have given considerable negative 

effects on the corporates equity that applied the corridor method. 

Purpose: The purpose with this study is to investigate the consequences of abolishing the corridor 

methods effect on the corporates equity, as a result of the transition to the revised IAS 19.  The 

purpose is also to investigate if the corporates had done any mitigation activities to prevent a 

negative effect on equity. 

Method: To reach the objective of the essay the Swedish public corporates annual report has been 

reviewed to analyze the effect of equity caused by the revise of IAS 19. The survey uses a 

quantitative research method. 

Results and conclusion: How the corporates equity was affected due to the abolishment of the 

corridor method varies from corporate to corporate. However, all investigated corporates in the 

essay which practiced the corridor method the fiscal year 2012 had an accumulated deficit. The 

total average effect on equity shows a decrease by -4,49 percent. One sixth of the corporates 

reviewed performed preventive actions to mitigate a negative effect on equity. One foremost 

action these corporates performed was to move from defined benefit plans to contribution plans 

the last years and close the defined benefit plans. One additional cause why the effect on equity 

was not as big as the media predicted, could be because some corporates choose to practice the 

revised IAS 19 in their previous fiscal years.   
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1. Inledning 

 

I studiens första del ges en introduktion till det undersökta ämnet samt en diskussion kring 

varför området är intressant att studera. Vidare beskrivs syftet med studien som sedan leder 

fram till en problemformulering. Slutligen presenteras uppsatsens avgränsningar.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Pensionsredovisning är ett komplext område som många företag stöter på svårigheter inom.
1
 

Majoriteten av alla företag har dessutom betydande utgifter för olika typer av ersättningar, 

bland annat pensioner till anställda.
2
 

Arbetsgivare upprättar  pensionsplaner för att  de anställda ska erhålla en pensionsförmån.
3
 

Varje pensionsplan ska enligt IAS 19 klassas som antingen en avgiftsbestämd pensionsplan 

eller en förmånsbestämd pensionsplan.
4
 Den enklare varianten rent redovisningsmässigt är 

den avgiftsbestämda pensionsplanen, eftersom det då inte krävs några så kallade aktuariella 

antaganden.
5
 

Vid avgiftsbestämda pensionsplaner mottar en separat juridisk enhet fastställda avgifter från 

företaget och pensionsplanen finansieras då av dessa avgifter. Företaget har inte någon rättslig 

eller informell förpliktelse att betala några ytterligare avgifter om pensionen påverkas av olika 

faktorer och bär således inte risken för att tillgångarna kommer att räcka till alla ersättningar 

till de anställda.
6
  

Anledningen till att redovisningen för en förmånsbestämd plan är mer komplicerad, beror på 

att storleken på framtida pensionsåtaganden inte är känd vid redovisningstidpunkten. Därför 

krävs det aktuariella antaganden för att fastställa storleken på den förmånsbestämda planen.
7
 

Aktuariella antaganden är den bästa uppskattningen som företag gör av de faktorer som 

påverkar den slutliga kostnaden för ersättningar efter avslutad anställning. Det innefattar 

                                                           
1
 Napier, J.C. The logic of pension accounting. Accounting and Business Research. Volume 39, Nr. 3, 

2009. 
2
 Sundgren, S., Nilsson, H., Nilsson, S. Internationell redovisning. Teori och praxis, 215. 

3
 Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., Holmes, S. Accounting Theory, 268. 

4
 IAS 19 p. 27. 

5
 Ibid p. 50. 

6
 Ibid p. 8. 

7
 Ibid p. 55. 
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demografiska antaganden, som livslängd och personalomsättning samt finansiella antaganden 

såsom diskonteringssats och ersättningsnivå.
8
 Om antaganden förändras uppstår aktuariella 

vinster och förluster som måste hanteras i redovisningen.
9
 

Börsnoterade företag har sedan år 2005 varit tvungna att redovisa ersättning till anställda 

enligt den internationella redovisningsstandarden IAS 19.
10

 Standarden har reviderats med 

tiden och en förändring som främst påverkade redovisningen av förmånsbestämda planer 

började tillämpas från och med räkenskapsår 2013.
11

 Det finns tydliga instruktioner i IAS 19 

för hur pensionsförpliktelsen och pensionskostnaden ska redovisas för en förmånsbestämd 

plan. Då rekommendationen för redovisningen är konstruerad utifrån ett 

balansräkningsperspektiv, är fokus på värderingen av pensionsförpliktelsen och innehåller 

detaljerade instruktioner för hur tillgången eller skulden ska fastställas.
12

  

Innan räkenskapsår 2013 fanns det flera olika sätt att redovisa aktuariella vinster och förluster 

på: antingen via rapporten över totalresultatet eller direkt i resultaträkningen. Om alternativet 

att redovisa direkt i resultaträkningen valdes, fanns möjligheten att tillämpa den så kallade 

korridormetoden.
13

 I och med revideringen av IAS 19 försvann korridormetoden och 

aktuariella vinster och förluster ska sedan dess redovisas direkt i övrigt totalresultat.
14

  

 

I övrigt totalresultat redovisas dels poster som enligt standarder inom IFRS inte kommer att 

omklassificeras till årets resultat och dels poster som kommer att omklassificeras till årets 

resultat när specifika villkor är uppfyllda.
15

 Standarder inom IFRS beskriver hur och när 

belopp som tidigare har redovisats i övrigt totalresulat ska omklassificeras till årets resultat.
16

 

Omklassificeringar uppkommer inte vid omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner. 

Föränding i omvärderingar kan överföras till balanserade vinstmedel i efterföljande peioder 

när tillgången används eller när den tas bort från rapporten över finansiell ställning.
17

  

                                                           
8
 IAS 19 p. 76. 

9
 Ibid p. 128. 

10
 EG förordning 1606/2002. 

11
 Sundgren, S., Nilsson, H., Nilsson, S. Internationell redovisning. Teori och praxis, 215. 

12
 Ibid s. 222. 

13
 Ibis s. 228. 

14
 Ibid s. 215. 

15
 IAS 1 p. 82 A. 

16
 Ibid p. 93. 

17
 Ibid p. 96. 
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1.2 Problemdiskussion  

Förändringen av IAS 19, som International Accounting Standards Board (IASB)  utfärdade  i 

juni år 2011, skulle få en betydande påverkan när det gällde svenska företags möjlighet att 

kunna jämna ut effekten av stora svängningar i nettopensionsförpliktelser. Den förändring 

som påverkade företagen främst var sättet att redovisa aktuariella vinster och förluster på, 

eftersom de nya reglerna förbjöd tillämpningen av korridormetoden.
18

 

När korridormetoden användes för att redovisa aktuariella vinster eller f rluster  redovisades 

inte hela beloppet utan endast den del som  verstiger det h gsta av antingen 1  procent av de 

f rm nsbest mda f rpliktelserna eller 1  procent av f rvaltningstillg ngarnas verkliga värde i 

början av perioden. Tanken var att en eventuell svängning i värdet skulle jämna ut sig med 

tiden och därför skydda mot volatilitet i resultatet.
19

 

Tidigare studier tyder på att det är i princip omöjligt att uppskatta framtida förpliktelser helt 

korrekt, eftersom de bygger på antaganden vilket gör att värdet inte blir plus minus noll i 

slutändan. I en jämförelse mellan att redovisa enligt korridormetoden eller via övrigt 

totalresultat, framgick det tydligt att korridormetoden bidrog till höga oredovisade summor 

avseende pensionsförpliktelser.
20

 I en studie av 136 utvalda europeiska företag som 

tillämpade korridormetoden, framkom det att medelvärdet för oredovisade aktuariella 

vinster/förluster var 58,8 MEUR. Konsekvensen på eget kapital som de oredovisade 

aktuariella vinsterna/förlusterna påverkade, var enligt undersökningsresultatet ett medelvärde 

på fyra procent. När undersökningen utfördes ansågs detta möjligtvis inte som något 

betydande problem, men hänsyn bör tas till att de flesta företag som var med i 

undersökningen, nyligen (år 2005) hade börjat tillämpa IFRS. Således hade de förmodligen 

inte hunnit samla på sig så stor andel oredovisade aktuariella vinster/förluster vid den 

tidpunkten, däremot finns möjligheten att de har gjort det under de efterföljande åren.
21

 

 

Nordic Specialist Finance (NSF) är ett företag som analyserar och ger råd om hur företag ska 

investera kapital för att matcha långsiktiga skulder. De gjorde en undersökning som visade att 

                                                           
18

 Persson, P., Karlsson, M., Hardwick, S. Nya regler kr ver  kad  

   kunskap om pensionsfonder. Tidningen Balans, nr. 10, 2011.  
19

 IAS 19 p. 95. 
20

 Amen, M. Simulation based comparison of existent IAS 19 accounting options, European   

accounting review, vol. 16 no. 2, 2007. 
21

 Fasshauer, J.D. Glaum  M. Street  D.L. Adoption of IAS 19R by Europe’s premier listed companies:   

Corridor approach versus full recognition Summary of an ACCA research monograph. Journal of 

International Accounting, Auditing and Taxation. Vol. 17, Issue 2, pp. 113-122, 2008. 
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majoriteten av stora svenska företag tillämpade korridormetoden. I och med slopandet av 

korridormetoden skulle de aktuariella antagandena och diskonteringsräntan på 

pensionsåtagandena påverka nettoförpliktelsen för dessa företag. Då räntan och de aktuariella 

antagandena kan variera mycket, om man ser till kortare perioder, antogs det att företags 

nettopensionsförpliktelse skulle bli mer volatil. Effekten av ovanstående skulle kunna leda till 

en svår situation, då en balans mellan krav från investerare och anställda samt deras 

företrädare krävs.
22

 

Innan förändringen trädde i kraft år 2013 skevs det i media att slopandet av korridormetoden 

skulle kunna få stora konsekvenser på det egna kapitalet för många företag. Det spekulerades i 

vilka konsekvenser revideringen skulle få för till exempel företaget SAS och vilka eventuella 

åtgärder de kommer vara tvungna att vidta för att mildra den negativa effekten. 

 

”...SAS ett av de bolag som har ett stort pensionsunderskott som nu ska regleras mot eget 

kapital. Kombinationen litet eget kapital och varaktig låg intjäning gör förändringen extra 

smärtsam. Med 11,8 miljarder i eget kapital och pensionsunderskott på cirka 11 miljarder, 

betyder det att 9  procent av kapitalet i ett slag f rsvinner”.
23

 

 

Svenska Dagbladet skrev i en artikel i september år 2011, att det tickade en pensionsbomb 

som handlade om miljardbelopp i börsbolagen. Med detta menas att företagen bar på 

ackumulerade förluster som skulle kunna ge en stor negativ effekt på eget kapital vid 

förändringen. Förpliktelserna till de anställda var betydligt högre än de pensionstillgångar 

som redovisades för företaget. Den olyckliga kombinationen av förändringen av 

redovisningsreglerna och räntefallet som har ägt rum, bidrog till att blåsa upp underskotten. 
24

 

 

Aktuariella vinster och förluster som, efter förändringen av IAS 19, redovisas direkt mot eget 

kapital via övrigt totalresultat, kan ha orsakat stora problem för företagen. Anledningen till att 

de kan ha medfört problem är om företagen hade ackumelerade underskott som nu måste tas 

upp. Förhoppningen med förändringen var att den skulle leda till att pensionsåtaganden 

numera framgår tydligare i balansräkningen.
25

 När pensionsförpliktelsen redovisas via övrigt 

                                                           
22

 Persson, P., Karlsson, M., Hardwick, S. Nya regler kr ver  kad  

    kunskap om pensionsfonder. Tidningen Balans, nr. 10, 2011. 
23

 Hyttinge, M. Nya pensionsregler sm rtsamt f r SAS.               2012-08-28. 
24

 Hedelius, P. Pensionssmäll nära för börsbolagen. Svenska Dagbladet 2011-09-30. 
25

 Hyttinge, M. Nya pensionsregler sm rtsamt f r SAS.               2012-08-28. 
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totalresultat finns det en möjlighet för läsare att följa förpliktelsens fluktuation och jämföra 

viktiga parametrar, såsom räntenivå och livslängdsantaganden med varandra.  På så sätt ökar 

möjligheterna för att avgöra om förpliktelsen är rätt värderad på lång sikt. Dock ser det inte ut 

som att förpliktelsen är rätt värderad på lång sikt i många företag, utan pensionsförpliktelsen 

tycks vara underskattad i börsföretag med större pensionsåtaganden.
26

 

 

I artikeln ”Sm  effekter av ny pensionsredovisning” skrev Peter Malmqvist om sin studie som 

undersökte hur den reviderade IAS 19 hade påverkat företagens egna kapial och vinst före 

skatt. Denna undersökning har använts som en förstudie för en mer omfattande undersökning 

i den här uppsatsen. Malmqvist, som är finansanalytiker, undersökte 44 stycken olika svenska 

börsnoterade företag. Underlaget för studien var företagens första kvartalsrapport för år 2013, 

ett kvartal efter att korridormetoden slopades. Studiens slutsats om hur eget kapital 

påverkades av förändringen av IAS 19, var att det vid detta tillfälle inte verkade ligga någon 

”pensionsbomb” i balansr kningarna.
27

 Eftersom studien baserades på börsföretagens första 

kvartalsrapport, hade samtliga företag ännu inte valt att ta upp förändringarna som skedde när 

korridormetoden slopades. Utöver denna studie, är det ont om undersökningar som visar på 

vilka konsekvenser redovisningsändringen har lett till, vilket gör detta till ett intressant 

område att studera närmare.  

Det är även av intresse att undersöka om och i så fall vilka åtgärder företagen har vidtagit för 

att mildra en negativ effekt på eget kapital. Komponenter som påverkar eget kapital är 

exempelvis varje slag av tillskjutet eget kapital, det ackumulerade saldot för varje kategori i 

övrigt totalresultat och balanserade vinstmedel.
28

 Ökningen eller minskningen av 

nettotillgångar under perioden återspeglas av förändringen av ett företags eget kapital mellan 

rapportperiodens början och slut. Dock med undantag för förändringar som är en följd av 

tranksationer med ägare, som till exempel kapitaltillskott eller utdelningar, samt 

transaktionskostnader som är direkt hänförliga till sådana transaktioner.
29

 

Företagen skulle kunna vidta åtgärder för att minska en negativ effekt på eget kapital. 

Åtgärder som till exempel att stänga de förmånsbestämda pensionsplanerna för nyanställda
30

 

eller erbjuda de anställda som ingår i en förmånsbestämd pensionsplan ett engångsbelopp för 

                                                           
26

 Malmqvist, P. Vad ska ingå i Övrigt totalresultat? Tidningen Balans, nr 2. 2014. 
27

 Malmqvist, P. Små effekter av ny pensionsredovisning. Tidningen Balans, nr 6. 2013. 
28

 IAS 1 p. 108. 
29

 Ibid p. 109. 
30

 Volvo årsredovisning 2013. 
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intjänade pensionsrättigheter och därmed lämnar den anställda den förmånsbestämda 

pensionsplanen.
31

  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka effekten på eget kapital för företag vid slopandet av 

korridormetoden, i och med övergången till den reviderade IAS 19. Syftet är även att 

undersöka företags eventuella åtgärder för att förebygga en negativ effekt på eget kapital. 

1.4 Problemformulering 

 Hade de undersökta företagen ackumulerade pensionsunderskott? 

 Hur påverkade slopandet av korridormetoden eget kapital för de företag som 

tillämpade redovisningsmetoden?  

 Vidtog de undersökte företagen några åtgärder för att begränsa en negativ effekt på det 

egna kapitalet och i så fall vilka? 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att behandla svenska börsnoterade företag som hade förmånsbestämda 

pensionsplaner som de redovisade enligt korridormetoden räkenskapsår 2012. De företag som 

redovisade enligt US GAAP har inte undersökts, eftersom de inte påverkades av förändringen 

av IAS 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
31

 Electrolux årsredovisning 2013. 
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2. Teori 

 

 

I denna del beskrivs den teoretiska referensramen och teorier, samt vilka tidigare studier som 

har gjorts inom det undersökta området.  

 

2.1 Teoretisk referensram  

2.1.1 Redovisningsteori 

Normbildningen inom redovisningsområdet har förändrats i en allt snabbare takt under de 

senaste hundra åren. Företags årsredovisningar har anpassats mer och mer för en internationell 

publik. Svenska företag har utvecklat allt mer internationella kontakter västerut, vilket har 

medfört att det amerikanska normsystemet har blivit mer vägledande för normbildningen i 

Sverige under de senaste årtiondena.
32

  

När Sverige gick med i Europeiska unionen (EU) tillämpades Europeiska gemenskapen (EG) 

bolagsdirektiv som härstammade från den äldre kontinentala redovisningstraditionen. EU-

anpassningen ledde därefter till att den nya svenska årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554) 

implementerades. Under den senaste tiden har dock situationen ändrats radikalt och EU har 

alltmer närmat sig det internationella redovisningsrådets, IASB:s normbildning som har en 

stark anknytning till den angloamerikanska redovisningstraditionen.
33

  

Från och med första januari år 2005 ska alla svenska börsnoterade företag tillämpa IAS/IFRS 

när de upprättar sin koncernredovisning.
34

 

Redovisningens normgivning innefattar stora svårigheter där en betydande orsak är att det inte 

finns och aldrig har funnits någon riktig konsensus gällande vilket som är redovisningens 

yttersta syfte. I det amerikanska redovisningsrådet Financial Accounting Standard Boards 

(FASB) begreppsmässiga ramverk, definieras redovisningens syfte som information som är 

användbar vid ekonomiskt beslutsfattande. Denna definition kan inkludera de flesta 

intressenter men tenderar att främst betona informationsbehov för kapitalplacerare på den 

                                                           
32

 Nilsson, S. Redovisningens normer och normbildare, 12-15. 
33

 Ibid s. 15. 
34

 Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., Holmes, S. Accounting Theory, 7. 
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finansiella marknaden. I Sverige måste beaktande även tas till exempelvis kommun, stat, 

fackförening och företagsledning.
35

 

Begreppsmässiga ramar för redovisningsrapportering utvecklades med tiden för att samla 

redovisningsteorins delar i en sammanhängande modell. Avsikten med denna teoretiska 

grund, var att åstadkomma en någorlunda enhetlig redovisningspraxis. De flesta 

begreppsmässiga ramverk har formats efter FASB:s ramverk som utkom år 1979.
36

 

Det finns motsägelser inbyggda i ramverket och IASB och FASB arbetar i nuläget med ett 

gemensamt projekt som ska minska dessa motsägelser och utföra justeringar för att 

ordalydelsen ska bli helt lika i IASB:s och FASB:s ramverk. Sverige har ingen nationell 

motsvarighet till ramverken, utan har istället satsat på en direkt översättning av IASC:s, som 

senare blev IASB, internationella ramverk. Översättningen blev dock inte ultimat då vissa 

engelska termer inte har någon motsvarande svensk översättning, men trots det gjordes 

svenska omskrivningar.
37

 

2.1.2 Kongruensprincipen  

Kongruensprincipen innebär att alla intäkter och kostnader ska gå över resultaträkningen, de 

får inte föras direkt till eget kapital.
38

 Detta medför bland annat att inga poster utöver rena 

kapitaltillskott, som till exempel nyemissioner, får föras direkt mot eget kapital utan att ha 

gått över resultaträkningen. Även om redovisning av resultatposter direkt mot eget kapital 

strider mot kongruensprincipen, förekommer det i IFRS. Detta har medfört stor kritik mot 

standarderna, varför en åtgärd har införts och numera ska sådana poster enligt IFRS 

specificeras i ett sorts tillägg i direkt anslutning till resultaträkningen.
39

 

2.1.3 Övrigt totalresultat 

Övrigt totalresultat är ett tillägg till resultaträkningen och består av omvärderingsposter. I 

Sverige är omräkningsdifferansen från utländska dotterbolag den vanligaste posten. Den andra 

respektive tredje vanligaste posten är säkringsredovisade valutaderivat och omvärdering av 

pensionsförpliktelsen. Förändringen av IAS 19 innebär att företagen från och med år 2013 ska 

redovisa värdeförändringar på pensionsförpliktelsen i övrigt totalresultat. Den fjärde 

                                                           
35

 Nilsson, S. Redovisningens normer och normbildare, 24. 
36

 Ibid s. 24-25. 
37

 Ibid s. 25-26. 
38

 Artsberg, K. Redovisningsteori -policy och -praxis, 165. 
39

 Nilsson, S. Redovisningens normer och normbildare, 48. 
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vanligaste posten i övrigt totalresultat  r omv rdering av tillg ngar ”tillg ngliga f r 

f rs ljning”  vanligen r nteb rande papper och aktier.
40

  

I  vrigt totalresultat redovisas poster f rdelat p  tv  grupper. Dessa grupper  r ”Poster som 

kan komma att  terf ras till resultatr kningen” och ”Poster som inte kommer att  terf ras till 

resultatr kningen”. Indelningen beror p  om posterna kan omf ras till resultaträkningen eller 

inte. Omvärderingar enligt omvärderingsmetoden för materiella och immateriella tillgångar 

samt aktuariella vinster och förluster är exempel på poster som inte kan återföras till året 

resultat. Således påverkas inte det egna kapitalets storlek och därför är heller inte utdelning 

baserat på denna omvärderingspost möjlig.
41

 

2.1.4 Det balansorienterade synsättet 

Det har skett en principiell förändring inom redovisningsområdet sedan IASB formulerade sin 

normgivningsram. Undantag görs allt oftare från principer som tidigare legat till grund för 

redovisningslösningar, till exempel kongruensprincipen. De gamla principerna har ersatts med 

nya principer som inte alltid ger samma lösningar på vissa delar. Förändringen sker i 

samklang med internationaliseringen inom redovisningsområdet, där ett flertal olika 

professioner reglerar redovisningsnormerna.
42

 

I Sverige har redovisningen historiskt sett skett enligt det resultatorienterade synsättet. Det 

resultatorienterade synsättet utgår från resultaträkningen och innebär en fullständig 

tillämpning av matchningsprincipen som innebär att kostnader som leder till intäkter ska 

redovisas i samma period som intäkterna. Periodiseringsproblemet är i fokus och periodens 

resultat är det centrala resultatet. Redovisningen har gått mer och mer från det 

resultatorienterade synsättet till det balansorienterade synsättet. 

Det balansorienterade synsättet innebär att balansräkningen är utgångspunkten och att den 

avgörande frågan för hur en affärshändelse ska redovisas, baseras på om affärshändelsen 

uppfyller definitionen för en tillgång eller en skuld.
43

 Kriterierna för när en tillgång får 

redovisas måste vara uppfyllda för att tillgången ska få redovisas i balansräkningen. Om 

kriterierna inte är uppfyllda, redovisas posten istället som en kostnad i resultaträkningen. Om 

företaget har fått en inbetalning och den inte uppfyller kriterierna för skuld, redovisas en 

                                                           
40

 Malmqvist, P. Vad ska ingå i Övrigt totalresultat? Tidningen Balans nr 2, 2014. 
41

 PWC. Nyheter som ska tillämpas i samband med upprättandet av bokslut 2013. Tillgänglig 2015-

06-19. 
42

 Falkman, P. Redovisningens teoretiska kaos. Tidningen Balans nr 2, 2004. 
43

 Ibid. 
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intäkt i resultaträkningen.
44

 Detta betyder att det inte finns några utpräglade inkomster och 

utgifter inom det balansorienterade synsättet och normalt görs heller inga periodiseringar, 

vilket tydligt strider mot den svenska redovisningstraditionen. Resultaträkningen ses inte som 

nödvändig att upprätta då förändringen av den faktiska förmögenheten kan avläsas i 

balansräkningen.
45

 

Vid tillämpning av denna modell ska tillgångar och skulder värderas och redovisas till sina 

verkliga värden och avskrivningar görs normalt inte. Eftersom tillgångar ska värderas till sina 

verkliga värden och förändringen av värdena ska redovisas som en intäkt eller kostnad i 

resultaträkningen, blir det inte samma innehåll i resultaträkningen som det skulle bli vid en 

resultatorienterad redovisning.
46

 

Ilia Dichev som är professor inom redovisning kritiserar det balansorienterade synsättet i 

artikeln ” On the Balance Sheet-Based Model of Financial Reporting”. Dichev förespråkar en 

redovisning där väsentliga affärshändelser speglas. Företag bör fokusera på intäkter eftersom 

det är dessa som skapar värde. Dichev menar att eftersom inte balansräkningen fokuserar på 

intäkter så återspeglas inte den ekonomiska processen på ett ultimat sätt. Det är en svår 

uppgift att värdera tillgångar och fastställa det verkliga värdet, vilket gör att den 

balansorienterade modellen bidrar till osäkra värderingar. Dessutom framstår det som att 

tillgångarnas värde i balansräkningen är bestående vilket blir missvisande eftersom 

anledningen till att värden i balansräkningen består, är på grund av att tillgångarna förnyas 

kontinuerligt.
47

 

Dichev påstår att det finns brister i den balansorienterade modellen eftersom redovisningen 

ska spegla verkligheten och därmed faktiska händelser som sker inom verksamheten, vilket 

denna modell inte gör enligt honom. En annan brist i modellen är att den har tagits fram av 

standardsättare, till exempel FASB, som hävdar att begreppet tillgång är mer logiskt och 

rättvisande än begreppet intäkt. FASB anser att vinsten är en förändring i värde och för att 

kunna få fram förändringen av värdet måste ett värde först fastställas. Modellen anser inte att 

resultatet är det i särklass viktigaste prestationsmåttet inom redovisning, vilket den 

resultaträkningsinriktade modellen anser. När företag ska upprätta en budget utgår de 

vanligtvis från prognostiserade intäkter och förutspår kostnader utefter det. Det är inte förrän 
                                                           
44

 Falkman, P. Teori för redovisning, 81. 
45

 Falkman, P. Redovisningens teoretiska kaos. Tidningen Balans nr 2, 2004. 
46

 Falkman, P. Redovisningens teoretiska kaos. Tidningen Balans, nr 2. 2004. 
47

 Dichev, I. On the Balance Sheet-Based Model of Financial Reporting. Accounting Horizons. No. 4   

(2008): 453-470. 
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efter det som behovet av tillgångar prognostiseras. Samma arbetsgång sker vid exempelvis 

införandet av en ny produkt eller vid öppning av en ny division. Även investerare, som FASB 

ser som den främsta användaren av finansiella rapporter, utgår från resultaträkningen vid 

beslutsfattanden. Därför framhåller Dichev balansräkningsmodellen som bristande. Enligt 

Dichev är det beklagligt att de normgivande organen FASB och IASB fullständigt ignorerar 

matchningsprincipen, eftersom de flesta företag tillämpar matchningsprincipen i olika 

situationer.
48

 

2.2 Normgivning 

2.2.1 IAS 19 – Ersättning till anställda 

Internationella regler avseende redovisning av pensionsåtaganden beskrivs i sin helhet i 

regelverket IFRS inom standarden IAS 19, som är mycket omfattande och behandlar 

ersättning till anställda. De flesta företag har olika typer av ersättning till anställda som 

tillsammans utgör en betydande del av de totala utgifterna.
49

 

 

Redovisningsstandarden IAS 19 ska tillämpas, när det gäller redovisning av ersättning till 

anställda, för företag som redovisar enligt IFRS. Syftet med IAS 19 är att ange hur 

ersättningar till anställda ska redovisas, samt hur upplysningar om sådana ersättningar ska 

lämnas.
50

 

Standarden delar in ersättning till anställda i fyra olika sektioner. Den första är kortfristiga 

ersättningar till anställda som behandlar ersättningar som ska betalas till den anställda inom 

12 månader efter det att arbetet har utförts, exempelvis löner. Den andra delen är ersättningar 

efter avslutad anställning som till exempel innefattar pensioner. Tredje gruppen behandlar 

övriga långfristiga ersättningar som inte ska betalas inom 12 månader, exempelvis 

ersättningar för lång och trogen tjänst. Den sista delen i IAS 19 hanterar ersättningar vid 

uppsägningar.
51

 

 

Innan IAS 19 infördes saknades det enhetliga internationella regler för koncerner när det 

gäller redovisning av pensionsåtaganden, vilket medförde en stor osäkerhet om storleken på 

pensionsförpliktelsen i många svenska koncerner. Pensionsredovisningen skedde innan dess 

                                                           
48

 Dichev, I. On the Balance Sheet-Based Model of Financial Reporting. Accounting Horizons. No. 4 

(2008): 453-470.  
49

 Sundgren, S., Nilsson, H., Nilsson, S., Internationell redovisning. Teori och praxis, 215. 
50

 IAS 19 p. 1. 
51

 Ibid p. 5. 
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utifrån respektive dotterbolags regler i dennes land, men nu ska de alltså redovisa enhetligt 

enligt IAS 19.
52

 

2.2.2.1 Premie- och förmånsbestämda pensionsplaner 

En pensionsplan ska antingen klassificeras som premiebestämd eller förmånsbestämd enligt 

IAS 19. Det är den ekonomiska innebörden som avgör klassificeringen och det är den som 

sedan ligger till grund för hur redovisningen ska utformas.
53

 

Vid avgiftsbestämda planer mottar en separat juridisk enhet fastställda avgifter från företaget 

och pensionsplanen finansieras då av dessa avgifter. Företaget har inte någon rättslig eller 

informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om pensionen påverkas av olika faktorer 

och bär således inte risken för att tillgångarna kommer räcka till samtliga ersättningar till de 

anställda.
54

 Redovisningen avseende avgiftsbestämda planer är relativt enkel och det behöver 

inte göras några så kallade aktuariella antaganden då storleken på företagets 

pensionsförpliktelse bestäms av storleken på förpliktelsen och därför uppstår heller inga 

aktuariella vinster eller förluster.
55

 

 

Vid förmånsbestämda planer är det däremot företaget som bär den aktuariella risken och 

investeringsrisken som planen medför och företaget har en förpliktelse att lämna 

överenskomna ersättningar till nuvarande och tidigare anställda.
56

 Företaget garanterar i 

förväg arbetstagaren en överenskommen förmån baserad på utförda tjänster. Den totala 

kostnaden går då inte att bestämma på ett säkert sätt, utan företaget måste hela tiden uppskatta 

hur stora avsättningar som ska göras för att kunna leva upp till sina pensionsförpliktelser. Det 

är dessa uppskattningar som benämns aktuariella antaganden. Redovisningen för en 

förmånsbestämd pensionsplan är därför betydligt mer komplicerad än redovisningen för en 

avgiftsbestämd pensionsplan.
57

 

 

Pensionsåtagandena ska regelbundet ses över så att de belopp som anges i balansräkningen 

överensstämmer med det verkliga värdet. Storleken på förmånsbestämda pensionsplaner 

baseras på antaganden om bland annat livslängd, personalomsättning och ersättningsnivå. 

Eftersom förpliktelserna ofta avser att utbetalas en lång tid efter att den anställde utfört 

                                                           
52

 Sundgren, S., Nilsson, H., Nilsson, S. Internationell redovisning. Teori och praxis, 216. 
53

 IAS 19 p. 27. 
54

 Ibid p. 8. 
55

 Ibid p. 50. 
56

 Ibid p. 30. 
57

 Ibid p. 55. 
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tjänsterna, räknas de om till diskonterade värden vilket gör att förpliktelserna även påverkas 

av diskonteringsräntan. Om de antaganden företaget har gjort avseende 

pensionsförpliktelserna inte överensstämmer med det verkliga värdet, uppstår aktuariella 

vinster och förluster.
58

 

 

Vid redovisning av förmånsbestämda planer fastställs först om planen har ett överskott eller 

underskott genom att jämföra förvaltningstillgångarna med värdet på förpliktelsen.
59

 För att få 

fram värdet på förpliktelsen måste ersättningsbeloppet som de anställda har tjänat, i utbyte 

mot sina tjänster, fastställas genom att använda den aktuariella metoden Projected Unit Credit 

Method (PUCM).
60

  

 

När ersättningsbeloppet har fastställts baserat på aktuariella antaganden med hjälp av PUCM, 

diskonteras ersättningsbeloppet för att få fram nuvärdet av den förmånsbestämda 

förpliktelsen. Därefter dras det verkliga värdet på eventuella förvaltningstillgångar av från 

nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen.
61

 

 

Nästa steg är att fastställa den kostnad eller intäkt som ska redovisas i resultaträkningen.  Det 

som ska redovisas i resultaträkningen är summan av kostnader avseende tjänstgöring under 

innevarande period, kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder, vinster/förluster 

från regleringar, samt nettoräntan på den förmånsbestämda nettoskulden.
62

 

 

När väl detta är gjort ska det ske en beräkning av aktuariella vinster och förluster, vilket 

betyder att storleken på omvärderingen av den förmånsbestämda nettoskulden fastställs. Den 

här omvärderingen ska dock redovisas i övrigt totalresultat till skillnad från de tidigare 

beräkningarna som redovisas i resultaträkningen.
63

 Orsaker som gör att aktuariella vinster och 

förluster uppstår, beror på att antaganden om framtida personalomsättning, livslängd eller 

löneökning har förändrats, förändringar av diskonteringsräntan eller på skillnader mellan 

förväntad och faktisk avkastning på förvaltningstillgångar.
64

  

 

                                                           
58

 Sundgren, S., Nilsson, H., Nilsson, S. Internationell redovisning. Teori och praxis, 222. 
59

 IAS 19 p. 57. 
60

 Ibid p. 67. 
61

 Ibid p. 57. 
62
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2.2.2.2 Redovisning av aktuariella vinster och förluster 

Från och med räkenskapsår 2013 ska aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt 

totalresultat. Innan dess fanns det tre olika sätt att redovisa aktuariella vinster och förluster på. 

Dessa tre alternativ var: 

 att redovisa alla aktuariella vinster eller förluster i resultaträkningen  

 att redovisa alla aktuariella vinster eller förluster i övrigt totalresultat  

 att redovisa enligt korridormetoden
65

 

 

Ett exempel på korridormetoden       

        

Företag X:     MSEK   

Pensionsförpliktelse 1000     

Förvaltningstillgångar 800     

Årets aktuariella förlust 120     

Genomsnittlig återstående tjänstgöringstid, år 10     

        

Tillämpning av korridormetoden:       

Aktuariell förlust 120     

Gränsvärde 100     

Överskjutande värde 20 (120-100) 

Genomsnittlig återstående tjänstgöringstid, år 10     

Aktuariell förlust att redovisa 2 (20/10år)   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Figur 1 Ett exempel på korridormetoden 

                                                           
65

 Sundgren, S., Nilsson, H., Nilsson, S. Internationell redovisning. Teori och praxis, 228. 

Företag X har inga ackumulerade aktuariella förluster från tidigare år. 

Gränsvärdet är 10 % av det högsta av antingen nuvärdet av den 

förmånsbestämda förpliktelsen eller förvaltningstillgångarnas verkliga 

värde. I detta exempel är gränsvärdet 100 MSEK eftersom 100 

(1000*0,10) är högre än 80 (800*0,10). 

Företaget X har en aktuariell förlust i år på 120 MSEK men de 

behöver endast redovisa 2 MSEK om de tillämpar korridormetoden. 

Resterande belopp hamnar i en not i balansräkningen som 

ackumulerade oredovisade aktuariella förluster. 
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2.3 Åtgärder 

Företag kan minska en negativ effekt på eget kapital, på grund av den reviderade IAS 19, 

genom att vidta olika åtgärder. Exempel på åtgärder som företag med förmånsbestämda 

pensionsplaner kan vidta är att dessa kan stängas för nyanställda och/eller stängas för framtida 

pensionsintjäning. Detta innebär att pensionsförpliktelsen fortsättningsvis förvaltas för att när 

de anställda tar pensionen i anspråk, avslutas. Med tiden kommer denna typ av 

pensionsförpliktelse att upphöra om företaget inte erbjuder detta till nyanställda.
66

 Företag kan 

även omförhandla sina kollektivavtal för att till exempel ersätta de förmånsbaserade 

pensionsplanerna till avgiftsbestämda pensionsplaner.
67

 Ett annat exempel på åtgärd är att ett 

företag kan erbjuda de anställda som ingår i en förmånsbestämd pensionsplan ett 

engångsbelopp för intjänade pensionsrättigheter och därmed lämnar den anställda den 

förmånsbestämda pensionsplanen.
68
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68
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 16 

2.4 Tidigare studier 

 

2.4.1 Små effekter av ny pensionsredovisning 

Malmqvist, finansanalytiker, studerade 44 stycken börsnoterade företags första 

kvartalsrapport år 2013 för att undersöka hur revideringen av IAS 19 hade påverkat företagens 

egna kapital och vinst före skatt. De undersökta företagen bestod både av företag som hade 

tillämpat korridormetoden och företag som inte hade tillämpat redovisningsmetoden. 

Resultatet av Malmqvists undersökning visade att eget kapital för de undersökta företagen 

som hade tillämpat korridormetoden, minskade med -3,6 procent. För de undersökta företagen 

som inte hade tillämpat korridormetoden hade eget kapital inte påverkats. Totalt för de 

undersökta företagen minskade eget kapital med -2,4 procent. Resultatet visade även att vinst 

före skatt år 2012 minskade med -0,6 procent. Slutsatsen blev att det vid detta tillfälle inte 

verkade ligga n gon ”pensionsbomb” i f retagens balansr kning.
69

 

2.4.2 Adoption of IAS 19R by Europe’s premier listed companies: Corridor approach versus full 

recognition Summary of an ACCA research monograph 

Fasshauer, Glaum och Street undersökte 406 stycken europeiska företag som hade 

förmånsbestämda pensionsplaner. Sedan valde de ut de företag som hade en förmånsbestämd 

obligation som översteg två procent av de totala tillgångarna vilket resulterade i 256 stycken 

företag, 136 av dessa företag tillämpade korridormetoden. Dessa 136 företag hade följaktligen 

oredovisade aktuariella vinster eller förluster. Det totala medelvärdet för samtliga 136 företag 

som hade oredovisade aktuariella vinster eller förluster, var 58,8 MEUR. Konsekvensen på 

eget kapital som de oredovisade aktuariella vinsterna eller förlusterna påverkade, var enligt 

undersökningsresultatet ett medelvärde på fyra procent. När undersökningen utfördes ansågs 

detta möjligtvis inte som något betydande problem, men hänsyn bör tas till att de flesta 

företag som var med i undersökningen nyligen hade börjat tillämpa IFRS (år 2005). Således 

hade de förmodligen inte hunnit samla på sig så stor andel oredovisade aktuariella vinster och 

förluster vid den tidpunkten, däremot kan de ha gjort det de efterföljande åren. Fasshauer, 

Glaum och Street ansåg att IASB skulle gå vidare med sitt förslag om att eliminera 

korridormetoden och i stället kräva full redovisning av aktuariella vinster och förluster via 

övrigt totalresultat. De menade på att det skulle göra IAS 19 mer konsekvent och förbättra 

internationell jämförbarhet. Om korridormetoden inte skulle tas bort, menade de att många 
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europeiska företag skulle fortsätta att presentera stora delar av pensionsförpliktelserna utanför 

balansräkningen.
70

 

2.4.3 Simulation-Based Comparison of Existent IAS 19 Accounting Options  

Amen, professor inom redovisning, genomförde en studie där korridormetoden jämfördes 

med att redovisa aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat. Det finns skillnader 

mellan att redovisa aktuariella vinster och förluster i korridormetoden respektive övrigt 

totalresultat som är uppenbara. Redovisning via övrigt totalresultat bidrar till volatilitet i 

balansräkningen medan korridormetoden i större utsträckning orsakar oredovisade aktuariella 

vinster och förluster i jämförelse med om man redovisar hela beloppet direkt. Förväntningarna 

var att det endast skulle vara temporära skillnader mellan de olika redovisningsmetoderna 

som tar ut varandra med tiden, men på grund av komplexiteten gällande de aktuariella 

antagandena blir uppskattningarna ofta fel. En människa kan endast göra en grov uppskattning 

av de olika delar som behöver hanteras när det gäller aktuariella antaganden, vilket gör att 

antagandena kan bli helt missvisande. Det är tidigare känt att trots korrekta kalkyler och 

oklanderliga uppskattningar, sker det oförutsedda händelser som bidrar till aktuariella vinster 

och förluster.  

Det övergripande syftet med studien som Amen genomförde, var att upptäcka systematiska 

skillnader mellan de två redovisningsmetoderna när det gäller de långsiktiga 

redovisningseffekterna. Amen kom fram till att aktuariella vinster och förluster inte är 

symmetriska, vilket får till följd att ett grundläggande antagande om långsiktig kvittning av 

dessa, vanligtvis inte stämmer. Redovisningseffekter som inträffade skulle undvikas om 

överskott redovisades omedelbart och inte amorterades som det gjorde vid tillämpade av 

korridormetoden 

Studien som Amen utförde baserades på tyska företags statistik och är därför representativ för 

tyska företag och liknande länder.
71
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2.4.4 Nordic Specialist Finance, NSF 

NSF är ett företag som analyserar och ger råd om hur företag ska investera kapital för att 

matcha långsiktiga skulder som till exempel pensionsförpliktelser. NSF gjorde en 

undersökning där de tog fram ett exempel på hur förändringen av IAS 19 skulle kunna 

påverka ett stort svenskt företag. Exemplet är baserat på en verklig pensionsförpliktelse som 

värderades utifrån statsobligationsräntan. Vid tillämpning av korridormetoden gav 

beräkningen ett årligt resultat mellan 0 procent och -2,4 procent av pensionsförpliktelsen. 

Variationen med nya IAS 19 ledde till i ett resultat mellan 10,3 procent och -23,4 procent av 

pensionsförpliktelsen, vilket blir ett spann på 34 procent mellan de högsta och de lägsta 

värdena. Beräkningen förutsätter att samtliga tillgångar är investerade i statsobligationer. De 

flesta svenska pensionsfonder är dock placerade i aktier, vilket gör att ett beaktande av detta 

skulle ge ännu större årliga svängningar.
72
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3. Metod 

 

 

Inledningsvis redogöras det för vilka metoder som har använts i undersökningen och därefter 

beskrivs tillvägagångssättet för studien. Slutligen diskuteras kritik med beaktande av vald 

metod.  

  

 

3.1 Forskningsansats 

En kvantitativ forskningsmetod är passande för uppsatsens undersökning då data som 

analyseras har formen av siffror och datakällan är de undersökta företagens 

årsredovisningar.
73

 Denna metod lämpar sig bra när undersökningen, som i detta fall, 

innehåller en stor mängd kvantitativ data eftersom data då kan analyserats relativt snabbt.
74

 

Det är en forskningsstrategi som förknippas med analys och den ger möjligheten att, med 

hjälp av statistiska metoder, kunna analysera och jämföra siffror med varandra.
75

 

Undersökningen klassas som en deduktiv studie som utgår från befintlig teori som tillämpas 

på den empiriska information som undersökningen resulterar i.
76

 

3.2 Malmqvists studie i relation till nytt bidrag 

Som tidigare nämnt är Peter Malmqvists studie en förstudie till denna mer omfattande 

undersökningen. Malmqvist undersökte årsredovisningar för börsnoterade företags första 

kvartal år 2013 för att se hur det egna kapitalet och vinst före skatt hade påverkats av den 

reviderade IAS 19. Malmqvists slutsats blev att det vid detta tillfälle inte verkade ligga någon 

”pensionsbomb” i balansr kningarna som det hade skrivits om i media. I denna undersökning 

har Malmqvists uträkning utvecklats då han vid tidpunkten för sin studie endast hade tillgång 

till första kvartalets siffror. Vid denna tidpunkt hade inte samtliga företag valt att ta upp 

förändringarna som skedde när korridormetoden slopades. Ett exempel på Malmqvists 

presentation av Aktiebolaget Volvo visas nedan (tabell 1).  
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Tabell 1 Illustration av Malmqvists presentation av Aktebolaget Volvo 

OCI pension 13:Q1 668 

OCI i % av EK 0,90% 

EK justerat 2012 75 785 

Förändring i % EK -11,50% 
OCI= övrigt totalresultat (eng) 

Skillnaden mellan Malmqvists studie och denna undersökning är att Malmqvist undersökte 44 

stycken företag av de totalt 269 stycken börsnoterade företagen i Sverige. En fjärdedel av de 

företag som undersöktes i Malmqvists studie tillämpade inte korridormetoden och påverkades 

därför inte av förändringen av IAS 19. Malmqvists studie bestod dessutom enbart av ett urval 

av företag listade på Large Cap, vilket skulle kunna göra att resultatet inte blir representativt 

för alla börsnoterade företag i Sverige.  

Undersökningen i denna uppsats är mer omfattande än Malmqvists studie. Detta är en 

totalpopulationsundersökning. Vid beräkning av engångseffekten inkluderar denna studie, till 

skillnad från Malmqvists undersökning, endast de företag som tillämpade korridormetoden, 

för att få ett mer rättvisande resultat. Undersökningen i denna uppsats innefattar hela 

populationen, det vill säga alla börsnoterade företag i Sverige som tillämpade IFRS och inte 

endast företag från börslistan Large Cap, som Malmqvist undersökte. Inget urval gjordes då 

önskan var att uppnå ett representativt resultat för samtliga börsnoterade företag i Sverige som 

redovisade enligt IFRS och tillämpade korridormetoden räkenskapsår 2012. Resultatet av 

undersökningen visar dels vilken engångseffekt som slog mot eget kapital, för de företag som 

tillämpade korridormetoden, i och med revideringen av IAS 19. Resultatet illustrerar även 

vilken soliditetspåverkan engångseffekten hade på företagen. För att få en djupare förståelse 

varför resultatet blev som det blev, undersöks även om företagen hade vidtagit några åtgärder 

för att minska den negativa engångseffekten på eget kapital och i så fall vilka åtgärder de hade 

vidtagit. 

3.3 Population 

En totalpopulationsundersökning valdes för studien skulle bli representativ för de svenska 

börsnoterade företagen som redovisar enligt IFRS och tillämpade korridormetoden. Alla 

svenska börsnoterade företag som redovisade enligt IFRS, totalt 267 stycken, granskades för 

att se om de tillämpade korridormetoden räkenskapsår 2012. Endast noterade företag togs 

med eftersom det är de som måste följa IASB:s redovisningsstandarder, där IAS 19 ingår. De 

två börsföretag som tillämpade US GAAP eliminerades från undersökningen, eftersom de inte 
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tillämpade IFRS och således inte påverkades av förändringen av IAS 19. Vidare gjordes ingen 

djupare undersökning av de företag som endast hade avgiftsbestämda pensionsplaner, de som 

endast hade någon enstaka förmånsbestämd pensionsplan och därför valde att redovisada den 

som en avgiftsbestämd pensionplan istället, samt de som hade en försäkring för sina 

förmånsbestämda pensionsplaner via exempelvis Alecta. De återstående företagen hade 

förmånsbestämda pensionsplaner och redovisade aktuariella vinster/förluster i 

resultaträkningen, i övrigt totalresultat eller enligt korridormetoden. De företag som 

redovisade enligt korridormetoden räkenskapsår 2012, var de företag som studerades närmare. 

3.4 Insamling av data  

För att kunna genomföra urvalsprocessen samlades samtliga företags årsredovisningar för 

räkenskapsår 2012 och 2013 in från respektive företags hemsida, samt genom databasen 

Retriever Business. För de företag som hade brutet räkenskapsår, samlades årsredovisningar 

för räkenskapsår 2012/2013 och 2013/2014 in. När räkenskapsår 2012 nämns i denna uppsats, 

menas det räkenskapsår som inleds under år 2012 oavsett om det är brutet eller kalenderår. 

Koncernens resultaträkning och balansräkning granskades samt även noterna som behandlade 

företagens allmänna redovisningsprinciper, nya eller ändrade redovisningsstandarder och 

pension. Undersökningen avsåg koncernen då det är koncernen som måste följa IASB:s 

redovisningsregler.  

3.5 Bearbetning av data 

3.5.1 Engångseffekt på eget kapital 

De företag som tillämpade korridormetoden innan ändringen av IAS 19 studerades närmare 

och uppgifterna som hämtades ur koncernredovisningen var siffror gällande eget kapital och 

omräknat eget kapital, samt i enstaka fall även uppgifter från noter. Ändringen av IAS 19 är 

retroaktiv, vilket gjorde att de företag som påverkades av denna ändring var tvungna att räkna 

om tidigare års siffror.  

Av samtliga företag som tillämpade korridormetoden, hade fem stycken företag på börslistan 

Mid Cap ett brutet räkenskapsår. Dessa var Addtech AB, B&B Tools Aktiebolag, Lagercrantz 

Group Aktiebolag, SAS AB och Systemair Aktiebolag. I deras not om pensioner eller i 

avsnittet om ändrade redovisningspensioner, fanns informationen om att de för räkenskapsår 

2012/2013 inte hade med effekten på eget kapital på grund av den reviderade IAS 19 i 

balansräkningen, utan endast information om effekten i not. Samtliga av dessa företag 
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kommer att redovisa den retroaktiva effekten årsredovisning 2013/2014. Därför har siffrorna 

från årsredovisningen 2013/2014 använts för de fem företag med brutet räkenskapsår. 

Vissa företag hade räknat om siffror retroaktivt på grund av andra ändringar än IAS 19, vilket 

inte har tagits hänsyn till då syftet med denna studie är att undersöka engångseffekten på eget 

kapital på grund slopandet av korridormetoden. Därför är det är endast engångseffekten av 

IAS 19 som har studerats. 

Se exempel på beräkning nedan av Aktiebolaget Electrolux (tabell 2).  

Tabell 2 Korridormetodens engångseffekt på Aktiebolaget Electrolux egna kapital 

EK 2012 19 824 

EK 2012* 15 726 

∆ av EK i MSEK -4 098 

∆ av EK i % -20,67 
* Omräknat retroaktivt för år 2012 

I årsredovisningen år 2012 för Aktiebolaget Electrolux var det totala egna kapitalet 19 824 

MSEK men i årsredovisningen år 2013 har det egna kapitalet för år 2012 omräknats på grund 

av ändringen av IAS 19 och därför minskat med -4 098 MSEK till 15 726 MSEK. Eget 

kapital har således minskat med -20,67 procent. Denna minskning utgör engångseffekten på 

eget kapital på grund av slopandet av korridormetoden. 

3.5.2 Åtgärder 

De företag som tillämpade korridormetoden undersöktes för att ta reda på om de hade vidtagit 

några åtgärder för att begränsa en negativ effekt på eget kapital och i så fall vilka åtgärder. 

Företagens not om pensioner studerades i årsredovisning år 2013 för att ta reda på detta. 

De flesta företag som hade vidtagit åtgärder, hade inte skrivit i not att anledningen till att de 

vidtagit en åtgärd var på grund av den reviderade IAS 19. De hade inte uppgett skäl till varför 

de hade vidtagit åtgärden. För till exempel företaget SAS, står det i not att utan dessa åtgärder 

skulle företaget ha redovisat ett negativt eget kapital. Som en följd av detta kan antas att SAS 

utförde dessa åtgärder på grund av den reviderade IAS 19, då information om detta finns i 

årsredovisningen. De företag som hade vidtagit någon åtgärd från och med år 2011 då IASB 

utfärdade den reviderade IAS 19, som skulle tillämpas från och med år 2013, antas ha gjort 

detta på grund av förändringen av IAS 19. De företag som hade vidtagit åtgärder innan år 

2011, har inte vidare undersökts då det inte med stor sannolikhet är på grund av den 

reviderade IAS 19 som åtgärden vidtogs. 
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3.5.3 Soliditetspåverkan 

Soliditet är ett nyckeltal som mäter relationen mellan eget kapital och totalt kapital och kan 

användas för att mäta ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Det är ett av de nyckeltal 

som bland annat kan användas för att bedömma ett företags kreditvärdighet.  

Det vanligaste sättet att räkna ut ett företags soliditet på, är att dividera summan av eget 

kapital med summan för totala tillgångar, alternativt dividera summan av eget kapital med 

summan för skulder plus eget kapital.
77

 

Eget kapital  

Totala tillgångar 

eller 

Eget kapital  

Skulder + Eget kapital 

 

Eftersom en förändring i eget kapital påverkar soliditeten, undersöks i denna studie hur 

soliditeten har påverkats för de 20 företag som fick störst påverkan på eget kapital på grund 

av den reviderade IAS 19. För att räkna fram påverkan på soliditet har förändringen i det egna 

kapitalet, som orsakades på grund av slopandet av korridormetoden, tagits fram för att sedan 

divideras med balansomslutningen. Detta illustreras med ett exempel nedan (tabell 3).  

 Tabell 3 Exempel på beräkning av soliditetspåverkan för Electrolux 

Electrolux förändring i EK  -4098 

Electrolux balansomslutning 2012  76152 

Soliditetspåverkan -0,054 

 

Soliditeten för Electrolux har minskat med -5,4 procent på grund av slopandet av 

korridormetoden.  

Av de 20 stycken undersökta företagen så var det ett företag som hade brutet räkenskapsår, 

företaget SAS. I detta fall togs engångseffekten som redovisades i årsredovisning 2013/2014 

och dividerades med balansomslutningen för räkenskapsår 2012/2013. Detta gjordes för att 

SAS som hade ett brutet räkenskapsår skulle bli jämförbart med de övriga företagen. 
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3.6 Forskningskvalitet 

Kriterier för bedömning av vilken kvalitet undersökningen uppvisar: 

3.6.1 Validitet/reliabilitet 

Vissa företags information om pension i deras årsredovisningar var inte helt lätt att tyda. 

Diffus data som riskerar att informationen inte tolkas på ett korrekt sätt, drar ned validiteten i 

undersökningen. Detta kan även bidra till att det som var tänkt att mätas inte mäts helt felfritt, 

vilket försämrar undersökningens validitet.
78

 Den främsta förändringen som skedde i nya IAS 

19 var att korridormetoden slopades. Det kan även vara andra förändringar i IAS 19 som 

skulle kunna slå mot resultatet i undersökning, vilket också försämrar validiteten. 

Undersökningen behandlar endast åtgärder som är beskrivna i not om pensionsförpliktelser i 

respektive företags årsredovisning. Det finns dock en möjlighet att företagen har vidtagit 

andra åtgärder för att förebygga en negativ effekt på eget kapital än de som har granskats, som 

till exempel kapitaltillskott eller utdelning i mindre utsträckning än normalt, vilket försämrar 

undersökningens validitet.   

Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, i undersökningen är hög på så sätt att data baseras 

på offentliga årsredovisningar där alla får tillgång till samma information oberoende vem som 

inhämtar informationen. Detta bidrar till att undersökningen skulle leda till samma resultat vid 

en ny motsvarande undersökning. Det finns dock en risk för att siffror läses av eller tolkas fel 

vilket drar ned reliabiliteten i undersökningen. Det finns även en risk att, om undersökningen 

utförs på nytt, behandlas inte brutet räkenskapsår och vidtagna åtgärder på samma sätt som i 

denna studie, vilket också försämrar undersökningens reliabiliteten.
79

  

3.6.2 Replikerbarhet 

Hur undersökningen är utförd har beskrivits på så sätt att det ska vara möjligt för andra att 

göra om den på nytt och då få samma resultat.
80

 

3.7 Bortfall 

Bortfall har förekommit i undersökningen på grund av bristande information i vissa 

årsredovisningar. Det är även ett fåtal företags årsredovisningar som inte har funnits 

tillgängliga, exempelvis på grund av att de inte tillhör en svensk koncern, dessa blir därför ett 
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bortfall. Det totala bortfallet är på 14 stycken företag varav sju stycken från börslistan Large 

Cap, tre stycken från börslistan Mid Cap samt fyra stycken från börslistan Small Cap. Dessa 

företag är Tieto Sweden Professional Services Aktiebolag, Stora Enso AB, ICA Gruppen 

Aktiebolag, Enqvist Varuhus Eftr. Aktiebolag, Autoliv Holding AB, Betsson AB, Lifco AB, 

All Vård Semaforen AB, Eltel AB, Ifs Global AB, BioInvent International Aktiebolag, Enea 

Aktiebolag, Lammhults Design Group AB och Trigon Management Aktiebolag. 

Det finns totalt 269 stycken svenska börsnoterade företag. Undersökningen i denna uppsats 

har avgränsats från de företag som redovisar enligt US GAAP, eftersom de inte påverkas av 

förändringen av den reviderade IAS 19. Det var två stycken företag som redovisade enligt US 

GAAP, dessa var Lundin Mining AB och ABB Norden Holding AB. De två företagen är 

noterade på börslistan Large Cap. Ett bortfall på 14 stycken företag och en avgränsning från 

två stycken företag gör att undersökningen baseras på 253 stycken företag.  

3.7.1 Bortfallsanalys 

Av totalt 267 svenska börsnoterade företag var bortfallet i undersökningen 14 stycken företag. 

Av dessa 14 företag var 50 procent noterade på börslistan Large Cap, dessa företag hade en 

genomsnittlig större effekt på eget kapital (om man exkluderar SAS på börslistan Mid Cap) än 

de företag noterade på Mid Cap och Small Cap. Eftersom bortfallet på denna börslistan var 

stor är det möjligt att utfallet till viss del hade blivit annorlunda om uppgifter för dessa företag 

funnits tillgängliga. I uppsatsens undersökningen var det ett företag, SAS noterat på börslistan 

Mid Cap, som hade särskilt stor påverkan på utfallet. Det är möjligt att ett eller flera av 

företagen som räknats som bortfall också skulle ha en sådan påverkan på resultaten som 

företaget SAS. Det skulle kunna ha påverkat undersökningens utfall. Dessa företag skulle 

också kunna ha vidtagit en åtgärd som därför inte är inkluderad i uppsatsen. 

3.8 Metodkritik 

Det finns en del risker i och med vald metod. Genom att gå igenom årsredovisningars siffror, 

finns det risk för att siffror läses eller skrivs av på ett felaktigt sätt, vilket påverkar 

undersökningens resultat. För att undvika felaktiga resultat har siffrorna kontrollerats vid ett 

flertal tillfällen innan de har förts in i studiens resultat. Årsredovisningar för samtliga svenska 

börsnoterade företag har granskats för att kunna välja ut de som tillämpade korridormetoden. 

Det finns dock en risk att vi har missat eller alternativt tagit med ett företag felaktigt. I och 

med undersökningens bortfall som beskrivits ovan, finns det en risk att dessa företag skulle 

kunna ha påverkat resultatet om de hade tagits med i undersökningen. Det finns även en risk 

när företagen har redovisat IAS 19 retroaktivt, att något felaktigt har kommit med i 
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redovisningen och att det därför inte endast är slopandet av korridormetoden som har påverkat 

eget kapital.  

 

Företag som tillämpade korridormetoden har även undersökts för att ta reda på om de hade 

vidtagit några åtgärder för att begränsa en negativ effekt på eget kapital och i så fall vilka 

åtgärder. De flesta företag som hade vidtagit åtgärder, hade inte skrivit i not om varför de 

hade vidtagit en åtgärd. De företag som hade vidtagit någon åtgärd från och med år 2011 då 

IASB utfärdade den reviderade IAS 19, som skulle tillämpas från och med år 2013, antas ha 

gjort detta på grund av denna förändring av IAS 19. De företag som hade vidtagit åtgärder 

innan år 2011 undersöktes inte vidare, då det med stor sannolikhet inte var på grund av den 

reviderade IAS 19 som åtgärden vidtogs. Det finns en risk att vi har antagit att ett företag hade 

vidtagit en viss åtgärd på grund av den reviderade IAS 19 trots att det kan bero på någonting 

annat. Det finns även en risk att ett företag hade vidtagit en åtgärd innan år 2011 på grund av 

den reviderade IAS 19, men på grund av vårt antagande inte tagits med denna i 

undersökningen. 

Företag tillämpar aktuariella antaganden vid beräkning av förmånsbestämda pensionsplaner, 

till exempel för diskonteringsränta. Diskonteringsräntan ska enligt IAS 19 fastställas baserat 

på marknadsmässig avkastning på förstklassiga företagsobligationer vid rapportperiodens slut. 

I länder där det inte finns någon fungerande marknad för sådana obligationer används 

marknadsräntan på statsobligationer.
81

 Företag i Sverige har tillämpat en diskonteringsränta 

som har fastställts utifrån bostadsobligationsränta. När företagen började tillämpa den 

reviderade IAS 19 var ränteläget lågt, vilket innebär att nuvärdet på pensionsåtagandet blir 

högre. Ju högre ränta desto mindre pengar behöver avsättas idag för att klara framtida 

utbetalningar, det vill säga lägre pensionsskuld.
82

 Det låga ränteläget har påverkat utfallet i 

uppsatsens undersökning. 

De åtgärder som har undersökts i denna uppsats baseras på de uppgifter som har hämtats från 

not om pensionsförpliktelse i företagens årsredovisning. Åtgärder som till exempel utdelning 

(även eventuell utebliven utdelning) till aktieägare eller nyemission har inte granskats. Båda 

dessa har effekt på företagets eget kapital. Utdelning minskar eget kapital och nyemission 

ökar eget kapital. Om dessa åtgärder har vidtagits av företagen skulle det vara intressant att se 

vilken effekt detta fick på eget kapital, detta lämnas som förslag till vidare forskning.  

                                                           
81

 IAS 19 p.83. 
82

 Skandia. Pensionsskuldsskola- försäkringstekniska grunder. Tillgänglig 2015-06-07. 
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4. Empiri 

 

 

Studiens data presenteras i denna del av uppsatsen.  

Den utförda totalpopulationsundersökningen består av samtliga svenska börsnoterade företag 

som redovisade enligt IFRS, totalt 267 stycken. Bortfallet blev 14 stycken företag på grund av 

bristande information i årsredovisningarna. Undersökning är därför baserad på 253 stycken 

företags årsredovisningar. 

 

 

4.1 Företag som tillämpade korridormetoden 

Antalet företag som tillämpade korridormetoden räkenskapsår 2012 var 57 stycken av 253 

företag, vilket motsvarar 22,5 procent. Majoriteten av dessa företag som tillämpade 

korridormetoden är noterade på börslistan Large Cap och har ett börsvärde på minst 1 miljard 

EUR.  

 

Figur 2 Andel företag som tillämpade korridormetoden 

Diagrammet ovan (figur 2) visar att företag med större omsättning, i högre grad tillämpade 

korridormetoden jämfört med företag med en lägre omsättning. 

Av de företag noterade på börslistan Large Cap, var det 29 stycken företag av 61, vilket 

motsvarar 47,5 procent, som tillämpade korridormetoden. På börslistan Mid Cap som 

företagen med ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard EUR återfinns, var andelen 22 
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procent och för börslistan Small Cap som företagen med ett börsvärde som är mindre än 150 

miljoner återfinns, var det 8 procent som tillämpade korridormetoden.  

4.1.1 Redovisning av förmånsbestämda planer för företag på Large Cap 

Företagen på börslistan Large Cap tillämpade korridormetoden i högre grad än företagen på 

de två övriga börslistorna, dessa företag valdes därför ut för en närmare analys.  

Det var 50 stycken företag på börslistan Large Cap av totalt 61, vilket motsvarar cirka 82 

procent, som redovisade förmånsbestämda pensionsplaner. Resterande 11 företag redovisade 

endast avgiftsbestämda pensionsplaner.  

Det var 29 stycken företag av 50 med förmånsbestämda pensionsplaner som redovisade enligt 

korridormetoden. 21 stycken företag redovisade enligt någon av de två andra då tillåtna 

metoderna. I diagrammet nedan visas hur redovisningen enligt de tre olika metoderna 

fördelade sig mellan samtliga 50 företag.  

 

 

Figur 3 Large Cap – Redovisning av förmånsbestämda planer 

 

Diagrammet ovan (figur 3) visar att 58 procent av samtliga företag som redovisade 

förmånsbestämda pensionsplaner, valde att redovisa enligt korridormetoden. Det var 32 

procent som redovisade via övrigt totalresultat och 10 procent som redovisade via 

resultaträkningen.  
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Att det var en så stor andel av företagen som redovisade via övrigt totalresultat, skulle kunna 

bero på att en del företag valde att tillämpa ändringen av IAS 19 i förtid. Detta innebär att 

företagen ska redovisa aktuariella vinster och förluster mot övrigt totalresultat istället. 

4.2 Hur slopandet av korridormetoden påverkade eget kapital för de företag som 

tillämpade redovisningsmetoden 

 

När korridormetoden togs bort resulterade det i en negativ engångseffekt på företagens eget 

kapital, eftersom undersökningen visade att samtliga företag som tillämpade korridormetoden 

räkenskapsår 2012 hade ackumelerade förluster. Hur stor negativ effekt detta ledde till, för de 

företag som tillämpade redovisningsmetoden, visas nedan (figur 4).  

4.2.1 Large Cap 

 

Figur 4 Large Cap – Minskning av eget kapital i procent 

Den totala genomsnittliga effekten på eget kapital för företag noterade på börslistan Large 

Cap, blev en minskning med -3,93 procent. Ungefär en fjärdedel av företagen fick en 

minskning på eget kapital med över fem procent. Peab är det företag som fick den minsta 

negativa effekten, -0,08 procent, och Electrolux är det företag som fick den största negativa 

effekten på sitt egna kapital, -20,67 procent.     
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4.2.2 Mid Cap 

Figur 5 Mid Cap – Minskning av eget kapital i procent 

Den totala genomsnittliga effekten på eget kapital för företag noterade på börslistan Mid Cap, 

blev en minskning med -5,96 procent.  Ett företag, SAS, hade särskilt stor påverkan på detta 

utfall, justerar man för SAS:s påverkan blev den genomsnittliga förändringen av eget kapital     

-3,33 procent. En fjärdedel av företagen fick en minskning på det egna kapitalet med över fem 

procent. OEM International Aktiebolag är det företag som fick den minsta negativa effekten,  

-0,04 procent och SAS var det företag som fick den största negativa effekten, -55,80 procent 

(figur 5).  
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4.2.3 Small Cap 

 

Figur 6 Small Cap – Minskning av eget kapital i procent 

 

På börslistan Small Cap är det totalt 103 stycken noterade företag. Fyra stycken företag blev 

ett bortfall på grund av bristande information i årsredovisningarna, så 99 stycken företag är 

med i undersökningen. Av dessa var det endast åtta stycken företag som tillämpade 

korridormetoden räkenskapsår 2012. Den totala genomsnittliga effekten för företagen 

noterade på Small Cap, blev en minskning av eget kapital med -2,84 procent. När det gäller 

företagen på denna börslista, fick en fjärdedel en minskning av det egna kapitalet med över 

fem procent. Bulten AB är det företag som fick den minsta negativa effekten, -0,15 procent, 

och Bong AB var det företag som fick den största negativa effekten, -8,60 procent (figur 6).  
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4.2.4 Den totala effekten 

Den totala genomsnittliga effekten på grund av den reviderade IAS 19 för samtliga 

börsnoterade företag i Sverige som tillämpade korridormetoden, blev en minskning med -4,49 

procent av eget kapital. Justeras resultatet för företaget SAS som hade en stor påverkan, blev 

den genomsnittliga effekten en minskning med -3,57 procent.  

Figur 7 Börsföretagens minskning av eget kapital i procent 

Diagrammet ovan illustrerar att majoriteten, 43 stycken av de undersökta företagen fick en 

negativ effekt på eget kapital mellan 0 till -4,9 procent. 10 stycken av de undersökta företagen 

fick en minskning på eget kapital mellan 5 till 9,9 procent och 5 stycken företag fick en 

minskning med över 10 procent (figur 7). 

4.3 Vidtog de undersökta företagen några åtgärder för att begränsa en negativ effekt på 

det egna kapitalet och i så fall vilka åtgärder? 

Vissa av företagen som tillämpade korridormetoden hade vidtagit åtgärder för att minska den 

negativa effekten på eget kapital på grund av den reviderade IAS 19. Av de totalt 57 stycken 

företag som tillämpade korridormetoden räkenskapsåret 2012, hade 19 stycken företag 

vidtagit någon form av åtgärd (figur 8). De företag som hade vidtagit någon åtgärd från och 

med år 2011 då IASB utfärdade den reviderade IAS 19, som skulle tillämpas från och med år 

2013, antas ha vidtagit åtgärden på grund av denna förändring. De företag som hade vidtagit 

åtgärder innan år 2011 undersöktes inte vidare, då det med stor sannolikhet inte är på grund av 

den reviderade IAS 19 som åtgärden vidtogs. 
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Av dessa 19 företag var det 9 stycken som hade vadtagit åtgärder från och med år 2011, vilka 

antas ha vidtagit åtgärderna på grund av den reviderade IAS 19.  

 

Den vanligaste åtgärden som företagen vidtog, var att de hade stängt de förmånsbestämda 

pensionsplanerna. Vissa företag hade stängt samtliga av sina förmånsbestämda pensionsplaner 

och andra företag har stängt en del av de förmånsbestämda pensionsplanerna, till exempel i 

vissa länder. Det innebär att det inte sker någon nyintjäning i dessa och de anställda erbjuds 

istället avgiftsbestämda pensionsplaner. Av de totalt 9 stycken företag som hade vidtagit en 

åtgärd på grund av den reviderade IAS 19, var det 5 stycken företag som hade valt denna. 

Dessa var Boliden AB, B&B Tools Aktiebolag, Husqvarna Aktiebolag, Swedbank AB och 

Aktiebolaget Volvo. 

De resterande fyra företagens åtgärder beskrivs nedan: 

De åtgärder företaget SAS vidtog var att skriva nya kollektivavtal med flygande personal i 

Skandinavien. Detta innebar att de förmånsbaserade pensionsplanerna till stor del ersattes 

med premiebaserade pensionsplaner från första kvartalen år 2013/2014. Förutom övergång till 

premiebaserade pensionsplaner, hade bland annat den tidigare möjligheten till förtids- och 

deltidspension tagits bort, pensionsgrundande lön hade sänkts och pensionsåldern för 

kabinpersonal inom pensionsplanen hade höjts från 60 till 65 år. Försäljningen av 80 procent 

av flygbolaget Widerøe i september år 2013 hade också minskat pensionsförpliktelsen 

ytterligare. Dessa åtgärder reducerade de förmånsbaserade pensionsförpliktelserna med 60 

procent. Företaget bytte även räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår. Utan dessa 

åtgärder skulle företaget ha redovisat ett negativt eget kapital. 

De åtgärder som Electrolux vidtog var att träffa uppgörelser med deltagare i pensionsplaner. 

Dessa erhöll engångsbelopp för intjänade pensionsrättigheter och de lämnade därmed den 

förmånsbestämda pensionsplanen.  

Sandvik hade för sina förmånsbestämda pensionsplaner i USA år 2013, utbetalat en 

klumpsumma på cirka 24 MUSD till omkring 1 000 fribrevshavare som valde att acceptera 

det erbjudande som företaget gav dem och de lämnade därmed den förmånsbestämda 

pensionsplanen. 
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NCC hade under år 2013 inlöst de förmånsbestämda ålderspensionsplanerna i Norge och 

ersatt dessa med avgiftsbestämda planer. Detta ledde till en positiv resultateffekt under år 

2013 med 75 MSEK. 

  

 

Figur 8 Åtgärder på grund av reviderade IAS 19, samtliga företag    

 

 

 

Figur 9 Åtgärder respektive börslista     
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4.4 Soliditet 

Eget kapital påverkades negativt av den reviderade IAS 19 vilket även påverkade soliditeten. I 

diagrammet nedan illustreras hur soliditeten förändrades för de 20 företag i undersökningen 

där eget kapital påverkades som mest (figur 10). 

 

Figur 10 Minskning av soliditet i procent 

Den genomsnittliga minskningen av soliditeten för dessa 20 företag var -3,45 procent.  
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5. Analys 
 

 

I denna del analyseras data från kapitlet empiri och kopplas ihop med kapitlet teori. 

Undersökningens resultat jämförs med teorier samt resultat från tidigare studier. Analysen 

ligger till grund för slutsatsen .  

 

 

Av samtliga svenska börsnoterade företag tillämpade nästan en fjärdedel korridormetoden 

räkenskapsår 2012. De största företagen, det vill säga de som är noterade på börslistan Large 

Cap, var de som procentuellt sätt tillämpade korridormetoden mest. Resultatet från 

undersökningen visar att det var vanligare för de företag med en större omsättning att tillämpa 

korridormetoden, än för de företag med en mindre omsättning, som är noterade på börslistan 

Small Cap.  

Resultatet från undersökningen visar att det var företag noterade på börslistan Large Cap som 

fick störst negativ effekt på eget kapital på grund av slopanandet av korridormetoden och 

därmed även störst negativ påverkan på soliditeten. 

Av de företag som är noterade på börslistan Large Cap, redovisade de flesta förmånsbestämda 

pensionsplaner och år 2012 fanns det fortfarande tre olika sätt att redovisa dem på. Av 

undersökningen framgår det att korridormetoden var den metod som främst tillämpades av de 

företag som redovisade förmånsbestämda pensionsplaner, då över hälften av företag med 

förmånsbestämda pensionsplaner redovisade enligt den metoden. Av de företag som inte 

redovisade sina förmånsbestämda pensionsplaner enligt korridormetoden, var det ungefär en 

tredjedel som redovisade via övrigt totalresultat och några stycken företag som redovisade 

aktuariella vinster eller förluster direkt i resultaträkningen.  

Att det var en så stor andel, en tredjedel som redovisade via övrigt totalresultat skulle kunna 

bero på att en del av företagen valde att tillämpa ändringen av IAS 19 i förtid och ska därför 

redovisa aktuariella vinster och förluster via övrigt totalresultat i stället.  

NSF visade i en undersökning att nästan två tredjedelar av stora svenska företag tillämpade 

korridormetoden.
83

 I denna uppsats visar resultatet att av stora svenska företag, listade på 

                                                           
83
 Persson  P.  Karlsson  M. Hardwick  S. Nya regler kr ver  kad  

kunskap om pensionsfonder. Tidningen Balans, nr. 10. 2011. 
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börslistan Large Cap, var det knappt hälften som tillämpade korridormetoden. Denna studie 

visar att inte lika stor andel företag tillämpade korridormetoden jämfört med tidigare studie. 

En anledning till varför företag inte tillämpade korridormetoden i lika stor utsträckning i den 

senare undersökningen skulle kunna vara, precis som tidigare nämnt, att företag valt att 

tillämpa förändringen av IAS 19 i förtid och därför övergått till att redovisa aktuariella vinster 

och förluster via övrigt totalresultat innan räkenskapsår 2013.  

Ett skäl till varför korridormetoden slopades, var att pensionsåtagandena skulle framgå 

tydligare när de istället redovisades i övrigt totalresultat. Dichev menar att det är en svår 

uppgift att värdera tillgångar och fastställa det verkliga värdet, vilket gör att den 

balansorienterade modellen, som redovisning enligt IFRS bygger på, bidrar till osäkra 

värderingar.
84

 Korridormetoden började tillämpas som redovisningsmetod för att undvika 

fluktuationer i redovisningen eftersom aktuariella antaganden är komplicerade. I och med 

förändringen av IAS 19 måste dessa osäkra värderingar av pensionsåtaganden redovisas via 

övrigt totalresultat, vilket kan komma att bidra till fluktuationer i balansräkningen.  

Undersökningen som utfördes av Amen, tydde på att tyska företags aktuariella vinster och 

förluster inte skulle kvittas på lång sikt.
85

 Detta kan styrkas från resultatet i denna uppsats, 

eftersom samtliga företag fick en negativ effekt på eget kapital då alla företag hade 

ackumulerade förluster. Det var en fjärdedel vars egna kapital minskade med över fem 

procent vilket visar på att företagen hade ackumulerade underskott. Tidigare studie som 

utfördes av Fasshauer, Glaum och Street, visade att de oredovisade aktuariella 

vinsterna/förlusterna påverkade eget kapital negativt med ett medelvärde på fyra procent.
86

 I 

denna uppsats studie var medelvärdet för samtliga börsföretag i undersökningen 4,5 procent. 

Om man utesluter SAS som hade en stor påverkan på detta resultat, blev medelvärdet 3,6 

procent.  

Även i Peter Malmqvists studie av storbolag på Stockholmsbörsen, framgick det att samtliga 

företag i hans undersökning redovisade en minskning av eget kapital. I Malmqvists studie 

                                                           
84

 Dichev, I. On the Balance Sheet-Based Model of Financial Reporting. Accounting Horizons. No. 4   

(2008): 453-470. 
85

 Amen, M. Simulation based comparison of existent IAS 19 accounting options. European 

accounting review, vol. 16 no. 2, 2007. 
86 Fasshauer  J.D. Glaum  M. Street  D.L. Adoption of IAS 19R by Europe’s premier listed companies: 

Corridor approach versus full recognition Summary of an ACCA research monograph. Journal of 

International Accounting, Auditing and Taxation. Vol. 17, Issue 2, pp. 113-122, 2008. 
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blev resultatet en genomsnittlig minskning av det egna kapitalet med -3,6 procent.
87

 Det kan 

jämföras med resultatet från Large Cap i denna uppsats undersökning som blev en minskning 

med -3,9 procent.  

Det varierade i vilken utsträckning olika företag påverkades när korridormetoden slopades. 

Vissa företag fick en förhållandevis stor negativ effekt på eget kapital, exempelvis SAS och 

Electrolux, medan andra företag inte påverkades alls lika mycket. De företag som fick en 

större påverkan på eget kapital fick även en större påverkan på soliditeten.  

En del av de företag som tillämpade korridormetoden hade vidtagit åtgärder. Av de totalt 57 

stycken företag som tillämpade korridormetoden räkenskapsår 2012 hade drygt en tredjedel, 

19 stycken företag, beskrivit någon ändring av sina förmånsbestämda pensionsplaner i not om 

pensionförpliktelser. Ungefär hälften av dessa företag, 9 stycken, hade vidtagit någon sorts 

åtgärd mellan år 2011 och 2013 och de antas ha vidtagit åtgärderna på grund av den 

reviderade IAS 19. Detta för att förebygga en negativ effekt på eget kapital. Den främsta 

åtgärden som hade genomförts, var att de hade övergått mer och mer till avgiftsbestämda 

pensionsplaner och stängt de förmånsbestämda pensionsplanerna. 

 

För exempelvis företaget SAS, där den negativa effekten blev betydande, krävdes det 

ytterligare åtgärder för att förebygga den negativa effekten. Utan åtgärder skulle företaget ha 

redovisat ett negativt eget kapital.
88

 

 

En sjättedel av de undersökta företagen som tillämpade korridormetoden hade vidtagit 

åtgärder för att minska en negativ effekt på eget kapital på grund av den reviderade IAS 19. 

Detta resulterade i att effekten på eget kapital inte blev så stor som befarats i media. Om de 

undersökta företagen inte hade vidtagit åtgärder, hade den negativa effekten på eget kapital 

blivit större. Endast åtgärder som är beskrivna i not om pensionsförpliktelse har granskats i 

denna studie. Det finns en möjlighet att andra åtgärder, som till exempel nyemission eller 

minskad utdelning, har utförts av företagen tidigare år för att förebygga konsekvenserna vid 

förändringen av IAS 19.  
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6. Slutsats 

 

 

I denna del av uppsatsen presenteras studiens slutsats utifrån tidigare resultatdiskussion och 

analys.  

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka effekten på eget kapital för företag vid slopandet av 

korridormetoden, i och med övergången till den reviderade IAS 19. Syftet var även att 

undersöka företags eventuella åtgärder för att förebygga en negativ effekt på eget kapital. 

Resultatet av studien visar att den negativa effekten på eget kapital varierade från företag till 

företag. Vissa företag som exempelvis SAS och Electrolux fick en betydligt större negativ 

effekt på eget kapital jämfört med till exempel Peab och Bulten. Även soliditeten påverkades 

betydligt mer för de företag där effekten på eget kapital var större. Generellt så var det de 

större företagen som procentuellt sett påverkades mest vid ändringen av IAS 19 och det var 

även de stora företagen på börslistan Large Cap som tillämpade korridormetoden i störst 

utsträckning. Att det var de stora företagen som påverkades mest, kan bero på att de hade en 

större del förmånsbestämda pensionsplaner i jämförelse med mindre företag.  

Det var en sjättedel av de företag som tillämpat korridormetoden som hade vidtagit någon 

form av åtgärd för att förebygga en negativ effekt på eget kapital. Den främsta åtgärden som 

hade vidtagits, var att de hade övergått mer och mer till avgiftsbestämda pensionsplaner och 

stängt de förmånsbestämda pensionsplanerna. Även andra åtgärder än de som undersökningen 

behandlar, skulle kunna ha utförts av företagen för att förebygga en negativ effekt på eget 

kapital. De vidtagna åtgärderna resulterade i att effekten på eget kapital inte blev så stor som 

hade befarats i media. Hade de undersökta företagen inte vidtagit åtgärder hade den negativa 

effekten på eget kapital blivit större. 

Även om vissa företag påverkades mer än andra, på grund av slopandet av korridormetoden, 

blev det genomsnittligt sett inte någon betydande negativ effekt på eget kapital. De flesta 

företag hade heller inte vidtagit någon åtgärd för att förebygga en negativ effekt. Anledningen 

till varför effekten inte tycks ha blivit så stor som befarades i media, kan bero på att en del 

företag valde att tillämpa förändringen av IAS 19 tidigare räkenskapsår och därför syns inte 

effekten för dessa företag i denna undersökning.   
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I jämförelse med tidigare studier, visade vår undersökning att färre företag tillämpade 

korridormetoden räkenskapsår 2012 gentemot tidigare.
89

 En förklaring till detta skulle kunna 

vara att en del företag hade valt att tillämpa förändringen i IAS 19 i förtid.  

Undersökningen som gjordes av Amen visade på att företags aktuariella vinster och förluster 

inte skulle kvittas på lång sikt.
90

 Det kan bekräftas av undersökningen i vår uppsats, eftersom 

samtliga företag fick en negativ effekt på eget kapital då alla företag hade ackumulerade 

förluster.  

Även Malmqvists studie fick resultat som visade att samtliga bolag i undersökningen 

redovisade en minskning av eget kapital. Malmqvists undersökning baserades endast på 

företag noterade på börslistan Large Cap.
91

 I jämförelse med undersökningen i denna uppsats 

för börsnoterade bolag på Large Cap kan Malmqvists resultat, när det gäller den negativa 

effekten på det egna kapitalet, bestyrkas av uppsatsens undersökning.   

Fasshauer, Glaum och Street, fick ett resultat i sin studie som visade att de oredovisade 

aktuariella vinsterna/förlusterna påverkade eget kapital negativt med ett medelvärde på fyra 

procent.
92

 Detta medelvärde är likvärdigt med resultatet från denna uppsats undersökning, 

som resulterade i ett medelvärde på 4,5 procent respektive 3,6 procent om SAS uteslutes.  

Malmqvist drog slutsatsen med hänsyn till resultatet i sin studie, att börsnoterade företag på 

Large Cap inte bar på någon pensionsbomb i sin redovisning.
93

 Eftersom resultatet från denna 

undersökning är närliggande Malmqvists, bekräftas Malmqvists resultat att det inte låg någon 

pensionsbomb i börsföretags årsredovisningar. Utifrån resultatet i uppsatsens undersökning 

dras även slutsatsen att de flesta företag inte gjorde någon sådan åtgärd som beskrivs i noten 

om penionsförpliktelse, för att förebygga den negativa effekten på eget kapital med anledning 

av förändringen i IAS 19.  
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De tidigare studierna är gjorda innan år 2013 då den reviderade IAS 19 skulle börja tillämpas 

och dessa har försökt att undersöka hur förändringen kommer påverka företag som tillämpade 

koridormetoden. Malmqvists studie utfördes med siffror från första kvartalet räkenskapsår 

2013. Då hade inte alla företag valt att ta upp upp effekten av den reviderade IAS 19 ännu. 

Undersökningen i denna uppsats visar vad effekten faktiskt blev för de undersökta företagens 

eget kapital, då den grundar sig på reviderade siffror för helåret 2012, som redovisades 

retroaktivt i företagens årsredovisningar räkenskapsår 2013.  Till skillnad från de tidigare 

studierna undersöktes även varför effekten inte blev så stor som det skrevs om i media. Hade 

företagen inte vidtagit åtgärder hade den negativa effekten på eget kapital på grund av den 

reviderade IAS 19 blivit större. 
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7. Förslag till vidare forskning 

 

 

I studiens sista del ges förslag till vidare forskning. 

 

 

Eftersom denna undersökning endast behandlar åtgärder, på grund av förändringen av IAS 19, 

beskrivna i noter om pensionsförpliktelser, skulle det vara intressant att titta på om företagen 

har utfört andra åtgärder än dessa för att förebygga en negativ effekt på eget kapital. Det 

skulle till exempel kunna vara en undersökning som granskar om företagen inte har gjort 

utdelningar i lika stor utsträckning åren innan slopandet av korridormetoden, eller om de har 

tillskjutit pengar till företaget för att effekten på eget kapital inte ska bli lika betydande.   

Det skulle även vara intressant att vidare undersöka om den reviderade IAS 19 ledde till att 

pensionsförpliktelserna framgår tydligare i balansräkningen, eftersom det var förhoppningen 

med revideringen. Detta skulle kunna undersökas genom att göra en värderelevansstudie. För 

att se om effekten av slopandet av korridormetoden skiljer sig åt i olika länder, skulle det 

dessutom vara intressant att replikera uppsatsens undersökning.  
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Årsredovisningar är inhämtade från respektive företags hemsida samt databasen Retriever 

Business.  
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Bilaga 1 – Uträkning av engångseffekten på företagens egna kapital 
 

Large Cap 

Korridormetodens engångseffekt på det egna kapitalet för de bolag noterade på börslistan 

Large Cap som tillämpade korridormetoden räkenskapsåret 2012:  

Företag EK 2012 EK 2012* 

∆ av EK i 

MSEK 

∆ av EK 

i MEUR 

∆ av EK 

i % 

AAK AB  3923 3836 -87   -2,22 

Aktiebolaget Electrolux  19824 15726 -4098   -20,67 

Aktiebolaget Industrivärden  48437 48378 -59   -0,12 

Aktiebolaget Volvo  86914 77051 -9863   -11,35 

Alfa Laval AB  15387 14453 -934   -6,07 

ASSA ABLOY AB  26725 26001 -724   -2,71 

Atlas Copco Aktiebolag 35132 34185 -947   -2,70 

Axfood Aktiebolag  3502 3426 -76   -2,17 

BillerudKorsnäs Aktiebolag  9492 9435 -57   -0,60 

Boliden AB  22949 22354 -595   -2,59 

Com Hem Holding AB  2959 2936 -23   -0,78 

Fabege AB  11404 11382 -22   -0,19 

Hexagon Aktiebolag  2772,6 2749,1   -23,5 -0,85 

Husqvarna Aktiebolag  11585 11008 -577   -4,98 

Intrum Justitia AB  3021 2986 -35   -1,16 

Investmentaktiebolaget Latour  10907   -28   -0,26 

JM AB  4667 4393 -274   -5,87 

Meda Aktiebolag  15113 14723 -390   -2,58 

NCC AKTIEBOLAG  8988 7649 -1339   -14,90 

NIBE Industrier AB  4926 4857,9 -68,1   -1,38 

Nobia AB 2880 2657 -223   -7,74 

Nordea Bank AB 28216 28005   -211 -0,75 

Peab AB  7985 7979 -6   -0,08 

Ratos AB  13207 13141 -66   -0,50 

Sandvik Aktiebolag 36232 32536 -3696   -10,20 

Svenska Handelsbanken AB  106897 103850 -3047   -2,85 

Swedbank AB  106224 103186 -3038   -2,86 

TeliaSonera Aktiebolag 113396 109106 -4290   -3,78 

Trelleborg AB  14169 14012 -157   -1,11 

Genomsnittlig förändring     -1285,89 -117,25 -3,93 
  *Omräknat retroaktivt för år 2012 
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Mid Cap 

Korridormetodens engångseffekt på det egna kapitalet för de bolag noterade på börslistan Mid 

Cap som tillämpade korridormetoden räkenskapsår 2012:  

Företag EK 2012 EK 2012* 

∆ av EK i 

MSEK 

∆ av EK i 

MEUR 

∆ av EK 

i % 

Addtech AB** 1138 1113 -25   -2,20 

Beijer Ref AB  2415 2400 -15   -0,62 

Bilia AB 1753 1586 -167   -9,53 

Bufab Holding AB 882,1 876 -6,1   -0,69 

B&B TOOLS Aktiebolag** 2108 2065 -43   -2,04 

Duni AB 2051 1985 -66   -3,22 

Gunnebo Aktiebolag 1652,3 1533,6 -118,7   -7,18 

Haldex Aktiebolag 1242 1129 -113   -9,10 

IFS Aktiebolag 1255 1137 -118   -9,40 

Lagercrantz Group Aktiebolag** 705 699 -6   -0,85 

Lindab International AB 2710 2683 -27   -1,00 

Nederman Holdning AB 618,3 601,2 -17,1   -2,77 

Nolato Aktiebolag 1205 1170 -35   -2,90 

OEM International Aktiebolag 689 688,7 -0,3   -0,04 

Rezidor Hotel Group AB 150 146   -4 -2,67 

SAS AB** 11103 4907 -6196   -55,80 

SWECO AB  1714,5 1674 -40,5   -2,36 

Systemair Aktiebolag** 1576   -5,6   -0,36 

Thule Group AB  1720 1678 -42   -2,44 

VBG Group AB 655,4 629,6 -25,8   -3,94 

Genomsnittlig förändring     -336,53 -4,00 -5,96 

Genomsnittlig förändring exkl. SAS         -3,33 
  *Omräknat retroaktivt för år 2012 **Företag med brutet räkenskapsår, siffror tagna från 2013/2014 åreredovisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Small Cap 

Korridormetodens engångseffekt på det egna kapitalet för de bolag noterade på börslistan 

Small Cap som tillämpade korridormetoden räkenskapsår 2012:  

Företag EK 2012 EK 2012* ∆ av EK i MSEK ∆ av EK i % 

Acando AB 740 734 -6 -0,81 

Beijer Electronics Aktiebolag 437 406 -31 -7,09 

Bong AB 407 372 -35 -8,60 

Bulten AB 1032,1 1030,6 -1,5 -0,15 

Intellecta AB 161,7 158 -3,7 -2,29 

PartnerTech AB 463 456 -7 -1,51 

ProfilGruppen AB 182,7 178,8 -3,9 -2,13 

Semcon Aktiebolag 579,1   -0,9 -0,16 

Genomsnittlig förändring     -11,13 -2,84 
* Omräknat retroaktivt för år 2012 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 2 – Uträkning av påverkan på företagens soliditet 

 

Korridormetodens engångseffekt på soliditeten för de 20 börsnoterade företag som hade störst 

engångseffekt på det egna kapitalet samt tillämpade korridormetoden räkenskapsår 2012:

  

Företag Engångseffekt MSEK BO 2012 ∆ av soliditet i % Börslista 

Nobia AB -223 7211 -3,09 Large 

Swedbank AB  -3038 1846941 -0,16 Large 

TeliaSonera Aktiebolag -4290 252828 -1,7 Large 

Husqvarna Aktiebolag  -577 28024 -2,06 Large 

JM AB  -274 11556 -2,37 Large 

Alfa Laval AB  -934 35079 -2,66 Large 

Aktiebolaget Volvo  -9863 338742 -2,91 Large 

NCC AKTIEBOLAG  -1339 38958 -3,44 Large 

Sandvik Aktiebolag -3696 104052 -3,55 Large 

Aktiebolaget Electrolux  -4098 76152 -5,38 Large 

Nolato Aktiebolag -35 2634 -1,33 Mid 

Duni AB -66 3514 -1,88 Mid 

VBG Group AB -25,8 1023 -2,52 Mid 

Gunnebo Aktiebolag -118,7 4252,2 -2,79 Mid 

Bilia AB -167 5793 -2,88 Mid 

Haldex Aktiebolag -113 2586 -4,37 Mid 

IFS Aktiebolag -118 2573 -4,59 Mid 

SAS AB -6196 35628 -17,39 Mid 

Bong AB -35 2137 -1,64 Small 

Beijer Electronics Aktiebolag -31 1417 -2,19 Small 

Genomsnittlig förändring     -3,45   
BO= Balansomslutning 
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Bilaga 3 – Sammanställning av redovisningsmetod för pensionsplaner 

 

Innan år 2013 fanns det tre olika sätt att redovisa aktuariella vinster och förluster på för de 

förmånsbestämda pensionsplanerna. Nedan visas en sammanställning över hur börsföretagen 

redovisade sina pensionsplaner räkenskapsår 2012: 

Företag Pensionsredovisning 

Aktiebolaget SKF  Endast Avgiftsbestämd 

Atrium Ljungberg AB  Endast Avgiftsbestämd 

Axis Aktiebolag  Endast Avgiftsbestämd 

Castellum Aktiebolag Endast Avgiftsbestämd 

HEXPOL AB  Endast Avgiftsbestämd 

Hufvudstaden AB  Endast Avgiftsbestämd 

L E Lundbergföretagen Aktiebolag  Endast Avgiftsbestämd 

Melker Schörling AB  Endast Avgiftsbestämd 

Modern Times Group MTG AB  Endast Avgiftsbestämd 

Oriflame Cosmetics AB  Endast Avgiftsbestämd 

Wallenstam AB Endast Avgiftsbestämd 

Aktiebolaget Electrolux  Korridormetoden 

Aktiebolaget Industrivärden  Korridormetoden 

Aktiebolaget Volvo  Korridormetoden 

Alfa Laval AB  Korridormetoden 

ASSA ABLOY AB  Korridormetoden 

Atlas Copco Aktiebolag Korridormetoden 

Axfood Aktiebolag  Korridormetoden 

BillerudKorsnäs Aktiebolag  Korridormetoden 

Boliden AB  Korridormetoden 

Com Hem Holding AB  Korridormetoden 

Fabege AB  Korridormetoden 

Hexagon Aktiebolag  Korridormetoden 

Husqvarna Aktiebolag  Korridormetoden 

Intrum Justitia AB  Korridormetoden 

Investmentaktiebolaget Latour  Korridormetoden 

JM AB  Korridormetoden 

Meda Aktiebolag  Korridormetoden 

NCC AKTIEBOLAG  Korridormetoden 

NIBE Industrier AB  Korridormetoden 

Nobia AB Korridormetoden 

Nordea Bank AB Korridormetoden 

Peab AB  Korridormetoden 

Ratos AB  Korridormetoden 

Sandvik Aktiebolag Korridormetoden 

Svenska Handelsbanken AB  Korridormetoden 
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Swedbank AB  Korridormetoden 

TeliaSonera Aktiebolag Korridormetoden 

Trelleborg AB  Korridormetoden 

AAK AB  Korridormetoden 

Elekta AB  Resultaträkningen 

Fastighets AB Balder  Resultaträkningen 

H & M Hennes & Mauritz AB  Resultaträkningen 

Investment AB Kinnevik  Resultaträkningen 

Lundin Petroleum AB  Resultaträkningen 

AstraZeneca AB  Övrigt totalresultat 

Getinge AB  Övrigt totalresultat 

Holmen Aktiebolag Övrigt totalresultat 

Investor Aktiebolag  Övrigt totalresultat 

Indutrade Aktiebolag Övrigt totalresultat 

Loomis AB  Övrigt totalresultat 

SAAB Aktiebolag  Övrigt totalresultat 

Securitas AB  Övrigt totalresultat 

Skandinaviska Enskilda Banken AB  Övrigt totalresultat 

Skanska AB  Övrigt totalresultat 

SSAB AB  Övrigt totalresultat 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA  Övrigt totalresultat 

Swedish Match AB Övrigt totalresultat 

Swedish Orphan Biovitrum AB  Övrigt totalresultat 

Tele2 AB  Övrigt totalresultat 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson  Övrigt totalresultat 
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