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                                                                                                                   1. INTRODUKTION 1 

Introduktionen består av en bakgrund som förklarar den problematik som undersökningen 2 

baseras på samt en förklaring av det svenska pensionssystemet. Vidare presenteras studiens 3 

syfte samt undersökningsfrågor.  4 

___________________________________________________________________________ 5 

1. INTRODUKTION 6 

Affärsmagasinens rubriker under år 2012 lyder enligt följande “SAS tickande 7 

pensionsbomb”1, ”Nya pensionsregler praktsmäll för börsbolagen”2, ”Pensionsbomben 8 

tickar vidare”3, “Pensionssmäll nära i börsbolagen”4. Under den senaste tiden har stort 9 

fokus riktats mot börsbolagens pensionsskulder. Anledningen till detta är den pågående 10 

diskussionen om de svenska börsbolagen frångått redovisningsstandarden, International 11 

Accounting Standards (IAS) 19 som reglerar ersättning efter avslutad anställning och om en 12 

sådan avvikelse kan anses ha stöd i befintligt regelverk eller ej.  13 

 14 

1.1 BAKGRUND 15 

Bolags finansiella rapporter, som upprättas av bland annat IAS 19, syftar till att tillhandahålla 16 

information om ett bolags finansiella ställning, resultat och förändringar av den ekonomiska 17 

ställningen. Denna information ska förse intressenterna av den finansiella rapporten med 18 

relevant information som används vid intressenternas olika ekonomiska beslut.5  19 

 20 

De redovisningsregler som noterade bolag i Sverige ska följa vid upprättandet av sina 21 

finansiella rapporter kallas IAS. Dessa är utvecklade av International Accounting Standards 22 

Board (IASB) i syfte att skapa en internationell harmonisering av länders 23 

redovisningsprinciper. En av normgivningens grunder är de så kallade användbarhetskriteriet. 24 

                                                           
1 ’SAS tickande pensionsbomb’, Dagens industri, 2012-10-10.  

    http//www.di.se (Hämtad 2012-10-19). 
2 ’Nya pensionsregler praktsmäll för börsbolagen’, Dagens PS, 2011-06-21. 

    http://www.dagensps.se (Hämtad 2012-10-19). 
3 ’Pensionsbomben tickar vidare’, FAR trycker, 2012-05-25. 

    http://www.farsrs.se (Hämtad 2012-10-19). 
4 Hedelius, Patricia. ’Pensionssmäll nära i börsbolagen’, SvD Näringsliv, 2012-10-02.  

   http://www.svd.se (Hämtad 2012-10-19). 
5 FAR. IFRS-volymen 2012, FAR Akademi AB, Stockholm, 2012, IASB Föreställningsram, punkt 12 & 13. 
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Kriteriet innebär att den information som regleras i normerna och framkommer i bolagens 25 

finansiella rapporter ska vara användbar för de olika intressenterna i deras process att fatta 26 

ekonomiska beslut. Informationen ska även underlätta bedömningen av ett bolags förmåga att 27 

betala ut löner, pensioner och erbjuda andra förmåner till sina anställda samt även som 28 

underlag för att fastställa utdelning.6 De intressenter som påverkas av informationen i 29 

bolagens finansiella rapporter är bland annat investerare, långivare, finansiella analytiker, 30 

anställda, olika myndigheter och företagsledningen med flera. Där av är kvalitén på den 31 

information som ges ut och vilken information bolagen väljer att presentera samt hur den 32 

presenteras, av stor betydelse.7  33 

 34 

Denna undersökning fokuserar på pensionsåtaganden som påverkar bedömningen av 35 

bolagens fortlevnad och bolagets resultat samt bedömningen av framtida ekonomisk situation 36 

vid värdering. Även normgivare, vars uppgift är att skapa en harmonisering mellan bolagens 37 

finansiella rapporter och utveckla redovisningsregler som förser intressenterna med kvalitativ 38 

information bör ha intresse. Utöver dessa bör revisionsbolag, vars uppgift att bedöma om 39 

bolagens finansiella rapporter ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning och 40 

om redovisningen genomförts utifrån god redovisningssed, ha ett intresse i bolagens 41 

redovisning av pensionsskulder och användandet av diskonteringsräntan. Nedan presenteras 42 

en genomgång av hur uppskattandet av framtida pensionsåtaganden går till.  43 

 44 

45 

                                                           
6 FAR. IFRS-volymen 2012, IASB Föreställningsram, punkt 12 & 13. 
7 Schroeder, Richard G. och Clark, Myrtle W. och Cathey, Jack M. Financial accounting – theory and analysis: 

text and cases, upl. 10, John Wiley & sons, Inc, USA, 2011, s. 166. 
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1.1.2 UPPSKATTANDET AV FRAMTIDA PENSIONSÅTAGANDEN 46 

Pensionssystemet i Sverige är uppdelat i tre delar: 47 

1) allmän pension, betalas ut av staten, 48 

2) privat pension, vilket är eget sparande, 49 

3) tjänstepension, betalas ut av arbetsgivaren. 50 

 51 

Tjänstepensionen är den pensionsform som en anställd får till följd av dennes anställning hos 52 

ett bolag och det är således dessa pensionsåtaganden bolagen måste redovisa i sina 53 

balansräkningar. Hur pensionsåtaganden ska redovisas hos bolag som tillämpar IFRS regleras 54 

av IAS 19 och omfattar båda typerna av tjänstepension; förmånsbestämd och 55 

avgiftsbestämd.8 56 

 57 

Ur ett redovisningsperspektiv är de avgiftsbestämda pensionsplanerna förhållandevis 58 

oproblematiska eftersom de inte utgör någon pensionsskuld hos bolaget då den betalas 59 

kontinuerligt och riskerna skjuts över till de anställda. Den förmånsbestämda pensionen 60 

innebär däremot att bolaget garanterar en viss procent av slutlönen vid pension och det är 61 

arbetsgivaren som bär risken om pensionsersättningen blir dyrare än väntat.9 62 

 63 

För att beräkna pensionsskulden jämförs pensionskapitalet med pensionsåtagandena och 64 

skulden uppkommer om åtagandet är större än kapitalet. Pensionskapitalet är enkelt att 65 

stämma av och åsyftar hur mycket kapital bolaget har avsatt i dagsläget. Däremot är det svårt 66 

att uppskatta det verkliga pensionsåtagandet eftersom modellen som används kräver att 67 

bolaget måste uppskatta flera parametrar, bland annat diskonteringsräntan, förväntad 68 

                                                           
8 Sundgren, Stefan och Nilsson, Henrik och Nilsson, Stellan. Internationell redovisning – teori och praxis, Upl. 

2:2, Studentlitteratur AB, Lund, 2009, s. 225. 
9 Sundgren och Nilsson och Nilsson. Internationell redovisning – teori och praxis, s. 229.  
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avkastning på kapitalet, löneökning och livslängd.10 IAS 19 definierar diskonteringsräntan 69 

som: 70 

”Den räntesats som används för att diskontera förpliktelser om ersättning efter avslutad 71 

anställning.”11 72 

Diskonteringsräntan återspeglar pengars tidsvärde och är därför utav väsentlig betydelse för 73 

beräkningen av pensionsåtaganden. 12 Diskonteringsräntan fastställs med utgång efter den 74 

marknadsmässiga avkastningen på förstklassiga företagsobligationer på balansdagen. Denna 75 

ränta sägs ge uttryck för pengars tidsvärde utan hänsyn till ett enskilt bolags finansiella 76 

ställning.13 Sverige anses inte ha en fungerande företagsobligationsmarknad på grund av dålig 77 

transparens, begränsade volymer och låg likviditet.14 Vid avsaknad av en sådan marknad 78 

fastställer IAS 19 att diskonteringsräntan istället ska baseras på räntan för statsobligationer.15 79 

Efter införandet av IFRS år 2005 har diskonteringsräntan, också kallad kalkylräntan, fått en 80 

större innebörd. Diskonteringsräntan kompenserar för väntan, inflation och risk. Det finns 81 

många olika begreppsförklaringar till diskonteringsräntan beroende på situation, 82 

alternativkostnaden för kapital och avkastningskravet för en investering.16  83 

 84 

Under den globala finanskrisen år 2008 drevs räntenivån på statsobligationer ner till en nivå 85 

under det vanliga (se diagram 1 nedan) samtidigt som företagsobligationsräntan steg på grund 86 

av ökad risk under krisen. Detta gjorde att många bolag frångick statsobligationsräntan 87 

eftersom att pensionsskulden ansågs bli för högt värderad.  88 

 89 

                                                           
10 Sundgren och Nilsson och Nilsson. Internationell redovisning – teori och praxis, s. 230. 
11 FAR, IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt 78-82. 
12 FAR, IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt 78-82. 
13 Rundfelt, Rolf. ’Avvikelser från IFRS, är det tillåtet?’, Balans, nr. 1, 2011, s. 24. 
14 Gunnarsdottir, Gudrun och Lindh, Sofia. ’Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade 

Finansiering’, Sveriges riksbank: Penning- och valutapolitik, nr. 2, 2011, s. 44. 
15 FAR, IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt 78-82. 
16 Stockesjö, Jannike och Skoog, Sandra. Hur bestäms diskonteringsräntan? – en studie av två branscher, 

Master’s thesis, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, 2011, s. 43. 
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 90 

DIAGRAM 1: 10-ÅRIGA STATSOBLIGATIONSRÄNTAN ÅR 2001-201217 91 

Severinson skriver, i Organization of Economic Co-operation and Developments (OECD) 92 

undersökning, att den ökade noggrannheten, öppenheten och volatiliteten i förmånsbestämda 93 

pensionsplaner som införts de senaste åren på grund av striktare internationella 94 

redovisningskrav har lett till ökat fokus på pensionsskulderna i många bolag. Med ytterligare 95 

reformer av redovisningsstandarderna förväntas fortsatt fokus läggas på de förmånsbestämda 96 

pensionsplanerna då storleken av pensionsförpliktelser kan utgöra en mycket stor del av 97 

bolagens balansräkningar.18  98 

 99 

100 

                                                           
17 Sveriges riksbank, Ecowin SCB, 2012. 
18 Severinson, Clara. ‘Accounting for defined benefit plans: An international comparison of exchange-listed 

companies’, OECD publishing, nr. 23, 2008, s. 14-15. 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 101 

Det problematiska är att en liten förändring av räntan i beräkningar som sträcker sig över en 102 

lång tid får stora konsekvenser. Till exempel kan, enligt en studie, en förändring av 103 

diskonteringsräntan med två procentenheter förändra pensionsskulden med 30 %.19 Dessa 104 

siffror stöds av en annan studie, där de kommer fram till att en sänkning av 105 

diskonteringsräntan med en procentenhet ger en ökning av pensionsskulden med 15 %.20 I 106 

slutet av år 2007 använde ungefär 62 % av de svenska börsbolagen förmånsbestämda 107 

pensionsplaner.  Sverige tillhör ett av de fyra länder med högst andel bolag som rapporterar 108 

förmånsbestämda pensioner.21 De svenska pensionsfonderna anses, enligt OECDs 109 

undersökning, vara underkapitaliserade till 40 %. Genomsnittet för alla 50 undersökta länder 110 

låg på en underkapitalisering om drygt 24 %.22 111 

 112 

Under finanskrisen tvingades statsobligationsräntan ner till lägre nivåer än tidigare år. 113 

Följaktligen ökade skulder i svenska kronor eftersom räntan på svenska statsobligationer 114 

sjönk. Samtidigt steg räntan på företagsobligationer och värdet på skulder i dollar, pund och 115 

euro (där fungerande marknader för företagsobligationer existerar) sjönk.23 Enligt en 116 

granskning gjord av Rundfelt av årsredovisningarna för år 2008 framgår att inget bolag valt 117 

en ränta i samma nivå som statsobligationsränta. I granskningen jämfördes räntesatserna i 14 118 

svenska koncerner med betydande pensionsskulder vid årsskiftet för år 2008/2009.  Resultatet 119 

var att hälften av bolagen använder en diskonteringsränta på 4 % eller lägre och endast tre 120 

bolag använder en ränta på 4,5 % eller högre. Samtliga bolag har en diskonteringsränta över 121 

nivån på statsobligationer som vid årsskiftet uppgick till 2,4 %. Detta betyder alltså att 122 

samtliga undersökta bolag har avvikit från vad som föreskrivs i IAS 19, dock utan att nämna 123 

avvikelsen. Rundfelt menar att en möjlig lösning för svenska bolag är att använda räntan på 124 

bostadsobligationer, som enligt Kommunernas Pensionsanstalt (KPA), ligger strax under 5 % 125 

                                                           
19 Swinkels, Laurens. ‘The case for local fair value discount rate under IFRS’, Pensions: An International 

Journal, vol. 16, nr. 2, 2011, s. 107.  
20 Glaum, Martin. ‘Pension Accounting and Research: A review’, Accounting and Business Research, Vol. 39, 

Nr. 3, 2009, s. 290. 
21 Severinson. ‘Accounting for defined benefit plans: An international comparison of exchange-listed 

companies’, s. 4. 
22 Severinson. ‘Accounting for defined benefit plans: An international comparison of exchange-listed 

companies’, s. 8. 
23 Marton, Jan. ’Strider svensk användning av diskonteringsräntan mot IAS 19?’, Balans, nr. 5, 2012, s. 26. 
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i september 2011.24 Detta skulle kunna göras om bolagen åberopar det undantag som finns i 126 

IAS 1 punkt 23 som innebär att bolag får frångå en IFRS-standard om den leder till 127 

missvisande redovisning.25  128 

 129 

Detta anser Marton att svenska bolag redan gör. Däremot är instruktionerna i IAS 19 tydliga 130 

och ger inget utrymme för tolkning vad gäller användandet av företagsobligationsräntan i 131 

första hand och statsobligationsräntan i andra hand för bestämmandet av diskonteringsräntan. 132 

Marton är inte övertygad om att detta är rätt då IFRS endast i ytterst begränsad omfattning 133 

öppnar för att frångå en standard. En förklaring till att svenska bolag använder 134 

bostadsobligationsräntan som underlag för diskonteringsräntan, enligt Marton, är att det leder 135 

till lägre skulder, högre soliditet och i de flesta fall till högre resultat i nutid, alltså 136 

incitamentsdrivet av bolagen. Ur ett perspektiv av IFRS skulle denna anledning vara ytterst 137 

tvivelaktig eftersom IFRS strävar efter att skydda intressenterna som står utanför bolaget. Ett 138 

starkare argument vore att motivera valet med anledning av att bostadsobligationsräntan ger 139 

en bättre jämförbarhet mellan pensionsskulderna i svenska kronor och andra tidigare nämnda 140 

valutor. Det skulle innebära att IFRS föreställningsram uppnås i högre utsträckning. Detta 141 

faller dock då IFRS föreställningsram tydligt föreskriver att enskilda IFRS standarder gäller 142 

framför föreställningsramens principiella resonemang. En tredje möjlig motivering är att se 143 

bostadsobligationer som en del av statsobligationer. Argumentet bygger på att 144 

bostadsobligationer ges ut av banker och banker är bolag. Svagheten med bostadsobligationer 145 

är dock att de utvecklas i enlighet med bostadsmarknaden och ett rimligt minimikrav på 146 

redovisningsprinciper anses vara att den är robust vid olika framtida ekonomiska scenarion. 147 

En vidare problematik, om bostadsobligationer skulle betraktas som företagsobligationer, är 148 

att det i sådana fall skulle finnas en fungerande företagsobligationsmarknad. De bolag som då 149 

följer statsobligationsräntan bryter därmed mot reglerna, eftersom IAS 19 ger klara 150 

instruktioner om i de fall det finns en fungerande marknad för företagsobligationer ska den 151 

                                                           
24 Rundfelt, Rolf. ’Underskattar SAS med fler sin pensionsskuld?’, Balans, nr. 11, 2009, s. 31. 
25 Rundfelt. ’Avvikelser från IFRS, är det tillåtet?’, s. 24. 
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användas.26 Problematiken som Rundfelt beskriver är att bolag idag, efter finanskrisen år 152 

2008, kan använda två olika räntor vid beräkning av sina pensionsskulder.27  153 

 154 

Att det finns utrymme för bolagen att göra vissa val inom sin redovisning kallas för 155 

accounting choice. Dessa val berör bland annat vilka redovisningsprinciper som ska 156 

användas.28 Utöver de redovisingsprinciper som ska följas ska den finansiella rapporten 157 

upprättas utifrån de fyra kvalitativa egenskaperna, jämförbarhet, relevans, tillförlitlighet och 158 

begriplighet, för att den ska vara användbar för intressenterna.  159 

 160 

Scheja menar att ett bolags val av vilka kvalitativa egenskaper som främst följs framför de 161 

andra är ett opportunistiskt val som bottnar i att bolaget väljer det som gynnar dem bäst och 162 

detta kan ses som en form av earnings management. Detta med anledning av att, om 163 

investerarnas beslut påverkas av hur resultatet redovisas, påverkas i sin tur värderingen av 164 

bolaget och därigenom, direkt eller indirekt, även företagsledningens kompensation.29 Vilket 165 

skulle leda till att de finasiella rapporterna inte är relevanta för intressenterna.  166 

167 

                                                           
26 Marton. ’Strider svensk användning av diskonteringsräntan mot IAS 19?, s. 26.  
27 Rundfelt. ’Underskattar SAS med fler sin pensionsskuld?’, s. 31.  
28 Watts Ross L. och Zimmerman, Jarold L. ‘Positive accounting theory: A ten yeas perspective’,  

 The Accounting Review, Vol. 65, Nr. 1, 1990, s. 138. 
29 Scheja, Mikael. Börsbolagens redovisning av alternativa resultatbegrepp, Avhandling, Linköping Studies in 

Science and Technology, Linköping, 2009, s. 327. 
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1.3 SYFTE 168 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska börsbolags diskonteringsräntenivå har 169 

påverkats av finanskrisen år 2008. Samt vilka konsekvenser får detta på bolagens finansiella 170 

rapporter och dess intressenter.  171 

 172 

1.4 UNDERSÖKNINGSFRÅGOR 173 

1. Hur förhåller sig svenska börsbolags diskonteringsränta i förhållande till 174 

statsobligationsräntan innan respektive efter finanskrisen år 2008? 175 

2. Finns det ett samband mellan svenska börsbolags diskonteringsräntenivå och dess 176 

soliditet? 177 

3. Hur förhåller sig svenska börsbolags diskonteringsräntenivå till gällande 178 

redovisingsregler och praxis?  179 

180 
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                                                                                                                                    2. METOD 181 

I metoden beskrivs undersökningens angreppssätt och dess genomförande. Studiens 182 

population, datainsamling och analysmetod presenteras. Kapitlet avslutas med en diskussion 183 

om undersökningens tillförlitlighet.  184 

___________________________________________________________________________ 185 

2. METOD 186 

2.1 ANGREPPSSÄTT 187 

2.1.1 FORSKNINGSSTRATEGI 188 

Den valda forskningsstrategin för denna studie är en surveyundersökning för att överblicka 189 

och granska svenska bolags val av räntenivå. En surveyundersökning karaktäriseras främst av 190 

en bred och omfattande täckning och sker ofta vid en bestämd tidpunkt samt inbegriper 191 

empirisk forskning.30  I denna undersökning granskas skriftliga källor, svenska börsbolags 192 

offentliga årsredovisningar för åren 2006 och 2011. För att undersöka hur den finansiella 193 

krisen år 2008 har påverkat valet av diskonteringsränta, med tanke på det låga ränteläget som 194 

utbröt efter Lehman Brothers konkurs, har vi valt att undersöka år 2006 som är ett par år 195 

innan krisen. Då fanns det inte några tvivel om vilken ränta som skulle användas vid 196 

beräkning av pensionsskulder. Dessa resultat kom att jämföras med hur det såg ut i den 197 

senare årsredovisningen för år 2011 där många bolag ansåg att statsobligationsräntan var 198 

orimligt låg.  199 

 200 

Fördelarna med en surveyundersökning jämfört med till exempel en fallstudie är att en 201 

surveyundersökning ofta är mer strukturerad och målmedveten. Sannolikt är även att en 202 

surveyundersökning, på grund av dess breda täckning, erhåller mer representativ data än ett 203 

annat tillvägagångssätt.31 Positivt med att använda skriftliga källor är bland annat att de är 204 

kostnadseffektiva då årsredovisningar är lättillgänglig information. Dessutom är 205 

årsredovisningar en beständig datakälla som kan kontrolleras av allmänheten då de är 206 

                                                           
30 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken, upl. 1:9, Studentlitteratur, Malmö, 2000, s. 12, 197. 
31 Denscombe. Forskningshandboken, s. 37-38. 
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offentligt publicerade.32 Till skillnad från till exempel en enkätbaserad undersökning där 207 

respondenternas personliga engagemang, preferenser eller känslor spelar en roll vid 208 

datainsamlingen.33 En nackdel med att göra en surveyundersökning är, bland annat, att det 209 

kan bli för stort fokus på data och att insamlad information inte ger ett djup i det undersökta 210 

ämnet.34    211 

 212 

2.1.2 KVANTITATIV METOD  213 

Metoden är det redskap som används i en undersökning för att generera ny kunskap.35 Denna 214 

undersökning studerar hårddata och omfattar 34 svenska börsbolag. Genom att undersöka 215 

korrelationen mellan nyckeltal i dessa bolag är studien av en kvantitativ karaktär.36 216 

Informationen som samlats in är till grund för undersökningens analys och ger möjlighet att 217 

visa på trender och tendenser vid valet av diskonteringsränta i svenska börsbolag. Styrkan 218 

med en kvantitativ metod är, bland annat, att den genomförs med ett standardiserat upplägg 219 

som gör att undersökningsenheterna studeras på samma sätt. Svagheten i ett standardiserat 220 

upplägg, som en kvantitativ metod ofta innebär, är att den information som samlas in inte 221 

behöver vara relevant för den ställda frågeställningen och detta upptäcks inte förrän i 222 

analysen av det insamlade materialet. Därför krävs att forskare av en kvantitativ studie gör ett 223 

grundligt förarbete av såväl genomgång av litteratur på området som tidigare forskning samt, 224 

i denna studies fall, gällande lagar, regler och praxis.37  225 

 226 

2.2 POPULATION  227 

Populationen är de bolag som uppfyller följande kriterier:  228 

- noterade på NASDAQ OMX Stockholm, 229 

- är huvudnoterade i Sverige,  230 

                                                           
32 Denscombe. Forskningshandboken, s. 201.  
33 Holme, Idar M. och Solvang, Bernt K. Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 156. 
34 Denscombe. Forskningshandboken, s. 39. 
35 Holme och Solvang. Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 11.   
36 Denscombe. Forskningshandboken, s. 204 & 208. 
37 Holme och Solvang. Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 81-82, 151. 
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- redovisar förmånsbestämda pensionsplaner enligt IFRS, 231 

- har en pensionsskuld av väsentlig betydelse (> 2 % av balansomslutningen).38 232 

Undersökningens population består av samtliga 34 bolag som uppfyller kriteriet (se bilaga 1). 233 

Många bolag föll bort då endast de bolag med en betydande pensionsskuld valdes ut för att 234 

företagsledningen måste ha tillräckligt med incitament för att vilja kontrollera 235 

diskonteringsräntenivån, vilket kan finnas då pensionsskulden utgör en väsentlig del av 236 

balansomslutningen. Vid avgörande om pensionsskulden utgör en väsentlig del av 237 

balansomslutningen har utgångspunkt tagits från tidigare forskning.39 238 

 239 

2.3 DATAINSAMLING OCH ANALYSMETOD  240 

Vid granskning av valda bolags årsredovisningar har bolagens hela pensionsskuld, oavsett 241 

land, tagits med och diskonteringsräntan som använts för Sverige i de fall då det även funnits 242 

utländska alternativ. Detta kan bli missvisande om ett bolag har väldigt stora skulder i ett 243 

annat land då diskonteringsräntan i Sverige får mindre betydelse. Utgångspunkten i denna 244 

undersökning har varit att konsekvent välja motsvarande diskonteringsränta för varje bolag. 245 

För att förhindra detta hade endast skulden i Sverige kunnat tas med men då vissa bolag inte 246 

gör en sådan uppdelning i sin balansräkning valdes detta alternativ bort.  247 

 248 

Undersökningen är en bivariat analys där variablerna är soliditet och diskonteringsränta. 249 

Diskonteringsräntan påverkar storleken på pensionsskulden vilket påverkar det egna kapitalet 250 

som i sin tur påverkar soliditeten för bolaget. Soliditeten i denna undersökning definieras som 251 

eget kapital dividerat med balansomslutningen40 och har tidigare valts som mått på bolagets 252 

                                                           
38 Fasshauer, Jan D. och Glaum, Martin och Street, Donna L. ’Adoption of IAS 19 by Europe’s premier listed 

companies: Corridor approach versus full recognition’, Journal of international accounting, vol.17, nr. 2, 2008, 

s. 116. 
39 Fasshauer och Glaum och Street. ’Adoption of IAS 19 by Europe’s premier listed companies: Corridor 

approach versus full recognition’, s. 116.  
40 Smith, Dag. Redovisningens språk, upl. 2, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 264-289.  
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finansiella ställning i liknande studier.41 Vi har valt korrelation som sambandsmått eftersom 253 

den ger en tydlig överblick om två faktorer har något samband eller inte.  254 

Korrelationen (r) beräknas enligt följande ekvation: 255 

42 256 

Korrelationen, r, mäts mellan intervallet -1 och 1. Extrempunkterna innebär perfekt 257 

korrelation positiv eller negativ, 0 innebär ingen korrelation, alltså inget samband.43 I studien 258 

är X soliditet och Y diskonteringsränta, n är antalet observationer och s är 259 

standardavvikelsen.  260 

 261 

2.4 METODDISKUSSION 262 

Källorna som använts i denna undersökning är bolagens årsrapporter för åren 2006 och 2011, 263 

tidskriftsartiklar, nyhetsartiklar, remissvar från Rådet för finansiell rapportering (RFR) samt 264 

lagtext med tillhörande redovisningspraxis. Skriftliga källor innebär en del nackdelar såsom 265 

källans trovärdighet och det faktum att källorna är sekundära.44 Årsredovisningarna är 266 

neutrala inför denna studie eftersom dess ändamål är oberoende av undersökningen. Det 267 

källmaterial som presenteras har valts ut för att ge en historisk bakgrund men även en aktuell 268 

bild av situationen. De redovisningsprinciper och begrepp som beskrivs i undersökningen är i 269 

första hand definierade enligt lagtexten. Där lagtexten inte ger en djupare förståelse för 270 

begreppen har även förarbeten samt annan redovisningspraxis använts. Olika perspektiv av 271 

bland annat Rundfelt och Marton lyfts fram för att visa på att någon entydig bild i Sverige av 272 

vilken ränta som ska användas vid bestämmandet av diskonteringsräntan inte existerar i 273 

dagsläget.  274 

 275 

                                                           
41 Fasshauer och Glaum och Street. ’Adoption of IAS 19 by Europe’s premier listed companies: Corridor 

approach versus full recognition’, s. 116. 
42 Lind, Douglas A. och Marchal, William G. och Wathen, Samuel A. Statistical Techniques in Business and 

Economics, Upl. 14, McGraw-Hill Irwin, New York, 2010, s. 461. 
43 Lind och Marchal och Wathen. Statistical Techniques in Business and Economics, s. 465. 
44 Denscombe. Forskningshandboken, s. 201.  
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Validitet syftar till i vilken utsträckning de använda metoderna och insamlad forskningsdata 276 

anses riktiga, exakta och träffsäkra.45 Undersökningens insamlade data ger en översikt över 277 

svenska bolags valda nivå på diskonteringsräntan under åren 2006 och 2011. Siffrorna är 278 

tagna från varje bolags officiella årsredovisningar för respektive år. Det finns dock alltid en 279 

risk med att bara välja ett år innan och ett år efter krisen, då utfallet inte alltid är 280 

representativt för följande år. Men eftersom implementeringen av bostadsobligationsräntan 281 

började år 2009 finns det, vad vi anser, inte fler år med representativ data. Undersökningens 282 

fokus är på osäkerheten efter finanskrisen och vilka konsekvenser det har fått på rådande 283 

redovisningsregler och praxis. Detta leder till en diskussion kring begreppen god 284 

redovisningssed och rättvisande bild där olika definitioner och tolkningar av begreppen ställs 285 

mot varandra. För att förklara och förstå varför det ser ut som det gör i de svenska 286 

börsbolagen lyfts teoretiska resonemang om bland annat earnings management och acconting 287 

disclosure fram.  288 

 289 

Reliabiliteten av en undersökning bestäms av mätningarnas utförande och noggrannhet vid 290 

bearbetning av data.46 Reliabiliteten syftar till hur väl samma resultat kan uppnås vid 291 

upprepande av undersökningen om den återskapas under så likartade förhållanden som 292 

möjligt.47 All data i denna undersökning har behandlats konsekvent och noggrant. 293 

Metodavsnittet innehåller utförlig information om studiens tillvägagångssätt. Listorna över de 294 

bolag som använts är lättillgängliga för allmänheten likaså årsredovisningarna för respektive 295 

bolag och år. Dessutom återfinns uträkningar för alla diagram och tabeller i bilagorna.  296 

297 

                                                           
45 Denscombe. Forskningshandboken, s. 283.  
46 Holme och Solvang. Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 163. 
47 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 15. 
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                                                                                                                    3. REFERENSRAM 298 

Referensramen består av fyra delar. De två första delarna beskriver de relevanta 299 

redovisningsbegreppen och principerna. Kapitlets tredje del består av 300 

redovisningsstandarden, IAS 19, som följs av ett avsnitt om diskonteringsräntan. 301 

___________________________________________________________________________ 302 

3. REFERENSRAM 303 

Sedan 2005 har Sverige och resten av Europeiska Unionen (EU) följt IFRS/IAS som är de 304 

redovisningsstandarder som börsnoterade bolag är skyldiga att tillämpa vid upprättandet av 305 

sin finansiella rapporter. Denna harmonisering ska framförallt skapa jämförbarhet mellan 306 

redovisningen i olika länder.48 IASB har därför skapat en föreställningsram, som dock inte 307 

gäller över de enskilda standarderna, men ger en vägledning för utformningen av finansiella 308 

rapporter där bland annat syftet med rapporterna beskrivs. 49  309 

 310 

De finansiella rapporterna är till för att tillhandahålla information om ett bolags finansiella 311 

ställning, resultat och förändringar av den ekonomiska ställningen. Informationen används 312 

bland annat som grund för de olika intressenternas ekonomiska beslutsfattanden samt för att 313 

bedöma ett bolags förmåga att betala ut löner, pensioner och erbjuda andra förmåner till sina 314 

anställda. Informationen används också som underlag för att fastställa utdelning.50  315 

  316 

Sveriges nationella organ inom redovisning är bland annat RFR, Bokföringsnämnden (BFN) 317 

och Förtroende – Ansvar – Relevans, tidigare Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR).51 318 

 319 

320 

                                                           
48 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag AB, Stockholm, 2007, s. 3. 
49 FAR. IFRS-volymen 2012, IASB Föreställningsram, punkt 12 & 13. 
50 FAR. IFRS-volymen 2012, IASB Föreställningsram, punkt 12 & 13. 
51 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, s. 3. 
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3.1 REGELBASERAT OCH PRINCIPBASERAT REGELVERK 321 

Ett regelverk kan antingen vara principbaserat eller regelbaserat. Ett regelbaserat regelverk 322 

tenderar att öka i komplexitet och ger mindre utrymme för tolkning av redovisningsreglerna. 323 

Detta gör att utrymmet för bolag att spegla sin verksamhet begränsas vilket kan leda till en 324 

försämrad rättvisande bild men en högre jämförbarhet. Ett principbaserat regelverk kan 325 

istället ge för lite vägledning och struktur. Detta öppnar för tolkningsmöjligheter hos bolagen. 326 

Att bolag kan välja principer för att spegla sin verksamhet på ett mer korrekt sätt kan öka en 327 

rättvisande bild men istället leda till en sämre jämförbarhet.52 Denna studie har 328 

pensionsskulder som utgångspunkt, där en högre ränta används för att få en mer rättvisande 329 

bild medan den samtidigt kan strida mot god redovisningssed.53  IFRS är ett regelverk mer åt 330 

det principbaserade hållet även om det förs diskussioner om att regelverket ökat i 331 

komplexitet.  332 

 333 

3.2 REDOVISNINGSBEGREPP OCH PRINCIPER  334 

I ett av förarbetena till årsredovisningslagen (ÅRL), regeringens proposition 1995/96:10, om 335 

årsredovisningar och koncernredovisningar, nämns att utöver kravet om god redovisningssed 336 

införs ett krav om att ett bolags ställning och resultat ska ge en rättvisande bild. Vidare 337 

lagfästes vissa grundläggande redovisningsprinciper.54 338 

 339 

3.2.1 GOD REDOVISNINGSSED 340 

Att bolag ska följa god redovisningssed finns lagstiftat i 2§ bokföringslagen (BFL). Det ges 341 

ingen förklaring till begreppet i lagen. Däremot definieras begreppet god redovisningssed i 342 

förarbetena till 1976 års BFL samt i ÅRL. En liknande definition som är mer utförlig 343 

återfinns i regeringens proposition 2002/3:121, denna lyder: 344 

”God redovisningssed kan beskrivas som de normer som grundas på - utöver lag och 345 

föreskrifter - redovisningspraxis samt rekommendationer och allmänna råd från vissa 346 

                                                           
52 Schroeder och Clark och Cathey. Financial accounting – theory and analysis: text and cases s. 17. 
53 Rundfelt. ’Underskattar SAS med fler sin pensionsskuld?’, s.31.  
54 Regeringens proposition 1995/96:10, del I s.1. 



 

 

- 17 - 

 

myndigheter, i första hand Bokföringsnämnden, och privaträttsliga organ, främst 347 

Redovisningsrådet.”55 348 

Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed samt 349 

konkretisera innebörden av begreppet. BFN har ingen normgivande makt, i regeringsformens 350 

mening, men kan ändå indirekt få rättslig betydelse i domstol eller förvaltningsmyndighet vid 351 

avgörande om god redovisningssed följts eller inte.56  352 

 353 

I doktrin till ÅRL skriver Törning och Olsson år 2007 att god redovisningssed numera är: 354 

”en traditionell tolkning av lag och redovisningsnormer lästa utifrån dessa 355 

bestämmelsers syfte och de allmänna principer som de ger uttryck för”57 356 

Fram till år 2005 gick auktoritativa organ ut med normer för årsredovisningslagen. 357 

Redovisningsrådet (RR), idag RFR, har upphört att ge ut normer och IASB har tagit över den 358 

rollen.58 359 

 360 

3.2.2 RÄTTVISANDE BILD 361 

År 1994 infördes kravet om rättvisande bild efter att Sverige undertecknat ett internationellt 362 

avtal, Europeiska Ekonomiska Samarbetsområden (EES)-avtalet, som innebär att Sverige har 363 

skyldighet att följa Europeiska Gemenskapens (EG) bolagsrättsliga direktiv. Det fjärde 364 

direktivet i EES-avtalet tar upp principen ”a true and fair view”, på svenska översatt till en 365 

rättvisande bild. Med detta krav på redovisningen har svensk redovisning övergått mer åt de 366 

anglosaxiska tankarna om en mer marknadsvärdeorienterad redovisning. Begreppen god 367 

redovisningssed och rättvisande bild går emellertid inte att följa fullt ut åt båda hållen då de 368 

uppenbart finns motsägelser mellan dem vilket skapar problem i redovisningen hos svenska 369 

bolag menar Engström.59 Detta har även BFN och Finansinspektionen (FI) uttryckt. De menar 370 

                                                           
55 Regeringens proposition 2002/3:121, s. 30. 
56 Regeringens proposition 1995/96:10, del I s. 178-179. 
57 Törning, Eva och Olsson, Monica. Årsredovisningslagen – En guide till god redovisningssed, Lund 

Studentlitteratur, Stockholm, 2007, s. 18. 
58 Törning och Olsson. Årsredovisningslagen – En guide till god redovisningssed, s. 18. 
59 Engström, Stefan. ’Bokföringsnämnden och rättvisande bild’, Balans, nr. 8-9, 2009, s. 40. 
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att begreppet rättvisande bild kommer att medföra svårigheter i tillämpningen på grund av att 371 

det inte är tillräckligt preciserat om hur rättvisande bild ska förhålla sig till god 372 

redovisningssed.60 373 

 374 

Enligt EU-direktiven ska en årsredovisnings innehåll ge en rättvisande bild. Detta innebär att 375 

ett bolags balans- och resultaträkning samt noter, tillsammans ska ge en rättvisande bild av ett 376 

bolags tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat. Tilläggsupplysningar ska ges 377 

om så anses nödvändigt och vid avvikelse från lag och praxis ska avvikelsen, dess anledning 378 

och dess konsekvenser för bolagets tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat 379 

anges i not.61 Enligt Thorell, som nämns i propositionen, sägs begreppet spegla ett principiellt 380 

synsätt som innebär att redovisningen ska avspegla vad som verkligen, i ekonomisk mening, 381 

inträffat i bolaget.62 382 

 383 

I IFRS-standarden IAS 1 stadgas att finansiella rapporter ska ge en rättvisande bild av ett 384 

bolags finansiella resultat, ställning och kassaflöden. För en rättvisande bild krävs korrekt 385 

återgivning av transaktioners och händelsers effekter och förhållanden i enlighet med de 386 

definitioner av tillgångar, skulder, kostnader och intäkter som beskrivs i 387 

föreställningsramen.63 Om en företagsledning skulle finna att ett krav i en IFRS-standard 388 

skulle vara så pass missvisande att det skulle strida mot de finansiella rapporternas syfte 389 

enligt föreställningsramen, ska bolag i största möjliga mån minska de missvisande aspekterna 390 

av att följa kravet. Detta görs genom att lämna en upplysning om titeln på den IFRS-standard 391 

det gäller och anledningen till varför företagsledningen anser den är så pass missvisande att 392 

den strider mot finansiella rapportens syft. Samt även redovisa vilka justeringar av varje 393 

påverkad post som företagsledningen kommit fram till vore nödvändiga för att ge en 394 

rättvisande bild.64 395 

 396 

                                                           
60 Regeringens proposition 1995/96:10, del I s. 6. 
61 Regeringens proposition 1995/96, del I s. 6, 8. 
62 Regeringens proposition 1995/96, del II s. 9. 
63 FAR. IFRS-volymen 2012, IAS 1 punkt 15. 
64 FAR. IFRS-volymen 2012, IAS 1 punkt 23.  
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3.2.3 KVALITATIVA EGENSKAPER 397 

Kvalitativa egenskaper är de egenskaper som gör att den information som lämnas i de 398 

finansiella rapporterna är användbar för intressenterna, till exempel information om 399 

beräkning av pensionsskulder.  De fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna är begriplighet, 400 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.65 401 

 402 

3.2.3.1 JÄMFÖRBARHETSPRINCIPEN 403 

Jämförbarheten är en av de egenskaper som nämns i IASBs föreställningsram och är målet 404 

med den internationella harmoniseringen. Jämförbarhet är även viktig, inte bara mellan 405 

länder och bolag, utan även i ett och samma bolag under en längre tid. Därför måste 406 

värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade transaktioner och andra händelser 407 

redovisas på ett likformigt sätt. Detta så att intressenterna av de finansiella rapporterna ska 408 

kunna bilda sig en uppfattning över förändringar och trender i ett bolags resultat och 409 

ställning.66  410 

 411 

Jämförbarheten av pensionsskulder brister mellan länder på grund av att det fastställs av olika 412 

diskonteringsräntor beroende på landets förutsättningar vad gäller företagsobligationer enligt 413 

Rundfelt.67 Även RFR menar att det finns en brist i jämförelsen av finansiella 414 

ställningstaganden mellan enheter i olika jurisdiktioner.68 RFR skriver följande i ett yttrande 415 

till IASB: 416 

“It is important to consider that there are several countries in the world that do not have 417 

deep markets in high quality corporate bonds. In such circumstances, the present 418 

standard requires entities to use government bond rates when determining their pension 419 

obligation. We strongly believe that under the current IAS 19 reporting rules, such 420 

entities are significantly disadvantaged compared to peer companies in the Euro zone, 421 

the UK and US where deeper markets in corporate bonds exists. This has resulted in 422 

equal pension obligations (equal future cash flows to pay pension benefits to retirees) 423 

                                                           
65 FAR. IFRS-volymen 2012, IASB Föreställningsram, punkt 24. 
66 FAR. IFRS-volymen 2012, IASB Föreställningsram, punkt 39. 
67 Rundfelt. ’Underskattar SAS med fler sin pensionsskuld?’, s. 31. 
68 RFR. Re: Exposure Draft ED/2009/10 Discount Rate for Employee Benefits: Proposed amendments to IAS 

19, Stockholm, 2009-09-28. 
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for companies in such countries are valued at much higher amounts than in companies 424 

in the euro zone, UK and US due to the difference between corporate and government 425 

bond rates. We believe the situation is unaccaptable.”69  426 

RFR anser att situationen behöver ses över för att kunna skapa en jämförbar nivå mellan 427 

länder med, respektive utan, en fungerande företagsobligationsmarknad.70 I juni 2011 kom 428 

det färdiga ändringarna av IAS 19 från IASB. Dessa ändringar börjar gälla år 2013 men ingen 429 

av ändringarna gäller bestämmandet av diskonteringsräntan för länder utan fungerande 430 

företagsobligationsmarknad.71 431 

 432 

3.2.3.2 RELEVANS 433 

Den information som lämnas måste vara relevant för intressenterna som beslutsunderlag. 434 

Informationen anses relevant om den minskar osäkerheten om framtida utfall och påverkar 435 

intressenternas beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida 436 

händelser genom att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar.72 Relevant information 437 

påverkas av dess karaktär och väsentlighet. Under relevans finns därför även en definition 438 

som klargör begreppet väsentlighet: 439 

”Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut 440 

som användaren fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna”.73  441 

Egenskapen relevans kan dock vara svår att uppfylla då bolag kan skilja sig mycket från 442 

varandra men ändå ska använda samma redovisningsformat. En del av relevansen i den 443 

information som presenteras kommer även av dess tillförlitlighet. Är informationen inte 444 

tillförlitlig är den inte heller relevant för intressenterna.74  445 

 446 

                                                           
69 RFR. Re: Exposure Draft ED/2010/03 Defined Plans Proposed amendments to IAS 19, Stockholm, 2010-09-

07. 
70 RFR. Re: Exposure Draft ED/2010/03. 
71 IFRS. ’IAS 19 Employee Benefits’, Projects Work plan for IFRS, 2011-06. 
72 FAR. IFRS-volymen 2012, IASB, Föreställningsram punkt 26. 
73 FAR. IFRS-volymen 2012, IASB, Föreställningsram punkt 29, punkt 30. 
74 Falkman, Per. Teori för redovisning, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 68-69.  
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3.2.3.3 TILLFÖRLITLIGHET  447 

För att informationen ska anses som användbar måste den vara tillförlitlig vilken den är om 448 

den är neutral och inte innehåller väsentliga felaktigheter.75 Informationen ska alltså vara fri 449 

från vinkling eller annan manipulation av företagsledningen.76 De finansiella rapporterna 450 

anses inte vara neutrala om det skett ett urval av den presenterade informationen som 451 

påverkar beslut och bedömningar i syfte att uppnå ett förutbestämt resultat eller annat mål.77 452 

För att informationen ska vara tillförlitlig behöver den spegla en korrekt bild av de 453 

transaktioner och andra händelser som inträffat. Det finns nästan alltid en risk för att 454 

finansiell information inte ger en helt korrekt bild eftersom det vanligen finns inneboende 455 

svårigheter att identifiera, mäta eller värdera olika transaktioner eller händelser.78  456 

 457 

3.2.4 ÖPPENHETSDIREKTIVET  458 

Utöver dessa kvalitativa egenskaper ska bolagens finansiella rapporter präglas av öppenhet, 459 

vilket Rundfelt menar att bolagen inte gör då de redovisar sina pensionsskulder och inte 460 

nämner att de avvikit från IAS 19 i sina finansiella rapporter. Öppenhetsdirektivet infördes år 461 

2004 av EU och syftar bland annat till att förbättra skyddet för investerarna. Direktivet 462 

innehåller huvudsakligen bestämmelser om vilken information som ska offentliggöras av ett 463 

börsnoterat bolag.79 Ett bolags öppenhet kan definieras som tillgängligheten till 464 

bolagsspecifik information för externa intressenter och möjligheten för utomstående att 465 

utvärdera ett bolags verksamhet med hjälp av de finansiella rapporterna och de upplysningar 466 

som ges.80 Öppenhet är viktigt då det minskar informationsasymmetrin mellan upprättare av 467 

de finansiella rapporterna och intressenterna av den. Öppenheten underlättar utvärderingen av 468 

ett bolags rörelse och genom minskad asymmetri minskar agentkostnader. En begränsad 469 

insyn för utomstående i ett bolags verksamhet kan öka problemen vid värdering av 470 

informationen.81 Det bör därför vara av vikt för bland annat investerare och analytiker att 471 

förstå vad det är bolagen egentligen presenterar och vilka avvikelser som gjorts samt vad det 472 

                                                           
75 FAR. IFRS-volymen 2012, IASB, Föreställningsram punkt 31, punkt 32.  
76 Scheja. Börsbolagens redovisning av alternativa resultatbegrepp, s. 208. 
77 FAR. IFRS-volymen 2012, IASB, Föreställningsram punkt 36. 
78 FAR. IFRS-volymen 2012, IASB, Föreställningsram punkt 34. 
79 Regeringens proposition 2006/07:65,  s.77. 
80 Bushman, Robert M. och Piotroski, Joseph  D. och Smith, Abbie J. ‘What determines corporate 

transparency?’, Journal of Accounting Research, Vol. 42, No. 2, 2004, s. 207. 
81 Scheja. Börsbolagens redovisning av alternativa resultatbegrepp, s. 35. 
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finns, eller inte finns, för belägg för dessa avvikelser från redovisningens regelverk. Även de 473 

motiv som upprättarna har för sin redovisning borde vara av intresse för den eller de som vill 474 

värdera ett bolag.82 475 

 476 

Öppenhetens fördelar kan dock diskuteras i förhållande till bland annat användbarhetskriteriet 477 

som utöver siffrorna i de finansiella rapporterna, även innefattar användbarheten av alla de 478 

upplysningar som ett bolag väljer att lämna.83  Hendriksen och Van Breda frågar sig om 479 

bolag verkligen berättar hur de gör när de räknar ut sina mått? Vissa begreppen är heller inte 480 

alltid semantiskt lätta att förstå och betyder olika saker för olika upprättare menar de båda.84 481 

Andra menar istället att ett bolags öppenhet kan leda till ett informationsöverflöd där det blir 482 

svårt för intressenterna att sålla bland den överflödiga och den faktiskt relevanta 483 

informationen.85 484 

 485 

3.3 IAS 19 – ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 486 

IAS 19 är den standard som anger regler för hur bolag ska redovisa och lämna uppgifter om 487 

ersättning till anställda. Standarden anger att ett bolag ska redovisa en skuld när en anställd 488 

har utfört en tjänst i utbyte mot ersättning som ska utgå i framtiden samt att en kostnad ska 489 

redovisas när bolaget förbrukar de ekonomiska fördelar som uppstått genom den tjänst en 490 

anställd utfört i utbyte mot ersättning.86 491 

 492 

3.3.1 FYRA TYPER AV ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 493 

IAS 19 behandlar fyra typer av ersättning till anställda. Dessa är kortfristiga ersättningar till 494 

anställda, ersättningar efter avslutad anställning, övriga långfristiga ersättningar till anställda 495 

                                                           
82 Hendriksen, Eldon S. och Van Breda, Michael F. Accounting Theory. 4e upl., McGraw-Hill. Singapore, 2001, 

s. 127. 
83 Scott, William R. ‘Financial Accounting Theory’, 4e upl. Pearson Education, 2006, s. 41. 
84 Hendriksen och Van Breda. Accounting Theory, s. 127. 
85 Falkman. Teori för redovisning, s. 68.  
86 FAR. IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt IN 1 & IN 13. 
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och ersättningar vid uppsägning. 87 Denna undersökning inriktar sig på den andra nämnda 496 

formen ovan, ersättning efter avslutad anställning. 497 

 498 

3.3.1.1 ERSÄTTNING EFTER AVSLUTAD ANSTÄLLNING 499 

Definitionen för ersättning efter avslutad anställning lyder enligt följande: 500 

”Ersättning efter avslutad anställning är sådana ersättningar som betalas sedan 501 

anställningen avslutats, med undantag för ersättningar vid uppsägning.”88  502 

Sådana ersättningar är exempelvis pensioner, livförsäkring och sjukvård som utgår efter 503 

avslutad anställning. Planer för ersättning efter avslutad anställning klassificeras som 504 

avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.89 Avgiftsbestämda planer innebär att bolaget betalar 505 

fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. Bolaget har således inte någon förpliktelse att 506 

betala ytterligare avgifter om den juridiska enheten inte skulle ha tillräckliga tillgångar för 507 

utbetalningen av ersättning till anställda för den innevarande perioden och tidigare perioder. 508 

Följaktligen belastar investeringsrisken och den aktuariella risken den anställde.90 Övriga 509 

planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som förmånsbestämda planer. 510 

Enligt de förmånsbestämda planerna bär bolaget både investeringsrisken och den aktuariella 511 

risken, att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat. Dessa planer är mer 512 

komplicerade än de avgiftsbestämda planerna.91 Denna undersökning fördjupar sig i 513 

beräkningen av de förmånsbestämda planerna och kommer därför att lämna de 514 

avgiftsbestämda planerna för att djupare förklara och beskriva utformningen av 515 

förmånsbestämda planer.  516 

 517 

518 

                                                           
87 FAR. IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt IN 2. 
88 FAR. IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt 7. 
89 FAR. IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt IN 4. 
90 FAR. IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt IN 5. 
91 FAR. IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt IN 2 & IN 6. 
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3.3.1.2 FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER 519 

Förmånsbestämda planer kan vara helt, delvis eller icke fonderande. IAS 19 kräver mycket 520 

utav bolag som använder sig av förmånsbestämda planer, bland annat ska bolaget: 521 

 fastställa nuvärdet av sina förmånsbestämda förpliktelser samt det verkliga värdet av 522 

eventuella förvaltningstillgångar regelbundet så att det belopp som redovisas inte 523 

skiljer sig väsentligt från det belopp som skulle fastställts på balansdagen.  524 

 använda sig utav en modell som kallas Projected Unit Credit Method, PUCM, vid 525 

beräkning av sina kostnader och förpliktelser.  526 

 göra aktuariella antaganden avseende demografiska förhållanden såsom 527 

personalomsättning, livslängd och finansiella förhållanden såsom framtida 528 

löneökningar, sjukvårdskostnader och vissa förändringar av statliga ersättningar.  529 

 fastställa en diskonteringsränta utifrån den marknadsmässiga avkastningen på 530 

förstklassiga företagsobligationer på balansdagen (alternativt, i länder med avsaknad 531 

av sådan marknad, statsobligationer) vars löptid och valuta är förenliga med valutan 532 

och löptiden för förpliktelserna gällande ersättningar efter avslutad anställning.  533 

 redovisa vinster och förluster från reduceringar samt regleringar av förmånsbestämda 534 

planer i samband med inträffandet av dessa. Vinsten eller förlusten måste omfatta 535 

eventuella nuvärdesförändringar av den förmånsbestämda förpliktelsen och av 536 

förvaltningstillgångarnas verkliga värde samt även den oredovisade delen av 537 

eventuella aktuariella tillhörande vinster eller förluster och kostnader avseende 538 

tjänstgöring under tidigare perioder.  539 

 lämna upplysningar som är till för att hjälpa läsarna av den finansiella rapporten att 540 

bedöma karaktären av bolagets förmånsbestämda planer samt de ekonomiska 541 

effekterna av ändringar i dessa planer under perioden.92    542 

 543 

                                                           
92 FAR. IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt IN 6 & punkt 120.  
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3.3.1.3 AKTUARIELLA ANTAGANDEN 544 

Som nämnt ovan beräknas de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna på ett antal 545 

aktuariella antaganden. Dessa antaganden ska vara neutrala och ömsesidigt förenliga vilket 546 

innebär att de varken ska vara oförsiktiga eller överdrivet försiktiga. Aktuariella antaganden 547 

definieras som: 548 

”Aktuariella antaganden är företagets bästa bedömning av de faktorer som avgör den 549 

slutliga kostnaden för att lämna ersättningar efter avslutad anställning”93  550 

Antagandena ska även vara förenliga med de ovan nämnda antagandena. Detta innebär att 551 

antagandena ska återspegla det ekonomiska sambandet mellan olika faktorer, såsom inflation, 552 

löneökningstakt, avkastning på förvaltningstillgångar och diskonteringsränta.94  553 

 554 

3.4 DISKONTERINGSRÄNTAN 555 

IAS 19 definierar diskonteringsräntan vid beräkning av pensionsskulder som: 556 

”Den räntesats som används för att diskontera förpliktelser om ersättning efter avslutad 557 

anställning.”95 558 

Diskonteringsräntan är, enligt IAS 19, utav väsentlig betydelse eftersom den återspeglar 559 

pengars tidsvärde, dock inte den aktuariella risken eller investeringsrisken. Vidare återspeglar 560 

diskonteringsräntan effekten av de uppskattade betalningarna av tidfördelade ersättningar. I 561 

praktiken tillämpas ofta en vägd genomsnittsräntesats utav bolagen för att uppskatta den 562 

tidsmässiga fördelningen och betalningarnas storlek samt vilken valuta som ska användas för 563 

betalningarna. Diskonteringsräntan fastställs med utgång av den marknadsmässiga 564 

avkastningen på förstklassiga företagsobligationer på balansdagen. IAS 19 förklarar vidare att 565 

länder som inte har en fungerande marknad för sådana obligationer ska använda 566 

statsobligationer. Valutan och löptiden för de obligationer som används ska vara förenliga 567 

med förpliktelsens valuta och uppskattade löptid.96 568 

569 

                                                           
93 FAR. IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt IN 6 & punkt 120.  
94 FAR. IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt 72-77. 
95 FAR. IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt 72-77. 
96 FAR. IFRS-volymen 2012, IAS 19 punkt 78-82.  
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                                                                                                                                      4. TEORI 570 

Teorin består av positiv redovisningsteori, accounting choice, accounting disclosure och 571 

earnings management som bland annat beskriver att det finns ett flertal val för 572 

företagsledningar att ta ställning till i sin redovisning.  573 

___________________________________________________________________________ 574 

4. TEORI 575 

Utvecklandet av redovisningsstandarder har stora ekonomiska konsekvenser. De 576 

redovisningsstandarder ett bolag tillämpar påverkar deras aktiepris och värde. Valet av 577 

redovisningsmetoder reflekterar därför inte bara resultatet av olika beslut utan även vilket 578 

beslut bolag tar. Analytiker och andra intressenter är starkt intresserade av bolags 579 

rapporterade resultat på grund av att det ger dem möjlighet att bedöma tidigare prestationer 580 

men även att förutsäga framtida kassaflöden, vilket i sin tur påverkar aktiepriset. För ett bolag 581 

kan det innebära stora förändringar på aktiepriset om de missar att leva upp till analytikernas 582 

förväntningar. Även små skillnader får ofta en stor effekt på aktiepriset. 97 Gibbins med fler 583 

menar att den information ett bolag lämnar framförallt beror på två faktorer. Antingen har 584 

bolaget de regler och normer som gäller som utgångspunkt eller en opportunistisk 585 

utgångspunkt, där upplysningarna i den finansiella rapporten styrs av möjligheten att nå 586 

specifika mål.98 587 

 588 

4.1 POSITIV REDOVISNINGSTEORI 589 

Schroeder med fler menar att en teori antingen kan vara normativ eller positiv. Normativa 590 

teorier förklarar hur något bör vara medan positiva teorier förklarar hur något är. Positiv 591 

redovisningsteori (PAT) syftar till att förklara observerade fenomen inom redovisningen utan 592 

att klargöra hur det ska vara. 99 PAT har som utgångspunkt att bolag organiserar sig så 593 

                                                           
97 Schroeder och Clark och Cathey. Financial accounting – theory and analysis: text and cases, s. 17.  
98 Gibbins, Michael och Richardson, Alan och Waterhouse, John. ‘The Management of Corporate Financial 

Disclosure: Opportunism, Ritualism, Policies, and Processes’ Journal of Accounting Research, Vol. 28, No. 1, 

1990, s. 138.  
99 Schroeder och Clark och Cathey. Financial accounting – theory and analysis: text and cases, s. 123. 
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effektivt som möjligt för att maximera dess nytta och då väljer de principer som ger dem lägst 594 

kostnader. PAT menar även att det är önskvärt att ge företagsledningar ett flertal tillgängliga 595 

redovisningsprinciper för att bolagen ska kunna anpassa sig till oförutsedda händelser. Men 596 

flexibiliteten öppnar upp för företagsledningars opportunistiska handlande, menar Scott.100 597 

Då IFRS är ett principbaserat regelverk i grunden, öppnar det för fler valmöjligheter för 598 

bolagen.  599 

 600 

4.1 ACCOUNTING CHOICE 601 

Att det finns utrymme för bolagen att göra vissa val inom sin redovisning kallas för 602 

accounting choice. Dessa utrymmen har skapats på grund av att det finns imperfektioner på 603 

marknaden. På en imperfekt marknad råder det bland annat informationsasymmetri och 604 

agentkostnader. Detta öppnar för både accounting choice och accounting disclosure.101 605 

Accounting choice kan definieras som: 606 

“An accounting choice is any decision whose primary purpose is to influence (either in 607 

form or substance) the output of the accounting system in a particular way”.102 608 

Dessa val berör bland annat vilka redovisningsprinciper som ska användas och hur, samt 609 

vilka siffror som ska presenteras i den finansiella rapporten. Forskning om accounting choice 610 

har bland annat inriktat sig på vilka variabler som påverkar bolags redovisningsval. De 611 

främsta variablerna som diskuteras är ledningens initiativ att välja redovisningsmetod utefter 612 

bonusplan, låneavtal samt politisk påverkan.103  613 

 614 

Dessa fyra egenskaper har diskuterats av bland annat Bart, med fler, i artikeln Market effects 615 

of recognition and disclosure. De menar att, om ett bolag väljer ut och anpassar de mått 616 

bolaget redovisar för att få måttet att bli användbart och relevant, kan måttet då fortfarande 617 

anses tillförlitligt? Samt, även om måttet anpassats för att spegla verksamheten bättre, kan 618 

                                                           
100 Scott. ‘Financial Accounting Theory’, s.219-220. 
101 Fields Thomas D. och Lys Thomas Z. och Vincent Linda. ‘Empirical research on accounting choice’, Journal 

of accounting and economics, No. 31, 2001, s. 256. 
102 Fields och Lys och Vincent. ‘Empirical research on accounting choice’, s. 256.  
103 Watts och Zimmerman. ‘Positive accounting theory: A ten yeas perspective’, s. 138. 
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effekten istället bli en försämrad jämförbarhet mellan bolag? Kan dessa egenskaper redovisas 619 

samtidigt?104 620 

 621 

Detta menar även Falkman som påpekar att bolags redovisningsspecifika situationer kan vara 622 

väldigt olika vilket inte alltid ger den bästa tillförlitligheten och relevansen om samma 623 

redovisningsformat används. Vilket, om korrigerat, krockar med jämförbarheten mellan 624 

bolag.105 625 

 626 

4.2 ACCOUNTING DISCLOSURE 627 

Inom samma ämnesområde diskuteras även accounting disclosure som innebär den 628 

information ett bolag väljer att lämna ut.106  629 

 630 

Vid en perfekt marknad skulle acconting disclosure inte ha förekommit eftersom en perfekt 631 

marknad innebär att perfekt information råder. Därför skulle bolagen inte kunnat välja vilken 632 

information de vill lämna ut utan all information skulle redan finnas tillgänglig på 633 

marknaden.107 Men då det inte råder en perfekt marknad ska bolagen dels presentera vilka 634 

redovisningsprinciper bolaget följer men även vilka metoder bolagen använder för att 635 

tillämpa dessa principer. Detta för att tillgodose information för bland annat investerare som 636 

använder den för att jämföra bolag.108 Accounting disclosure innefattar all information ett 637 

bolag ger ut, däribland pressreleaser, nyhetsartiklar etcetera men främst deras årsrapporter, 638 

vilket avses i denna undersökning. Den redovisningsinformation som avslöjas i 639 

årsredovisningen kan antingen vara frivillig, föreslagen eller tvingande. Att bolag ibland ger 640 

ut mer information än som krävs av dem indikerar att bolagen tjänar på det. Till exempel kan 641 

avslöjanden av mer information intressera flera och på så sätt ge årsrapporten en ”större 642 

publik”. Mueller med fler menar att utlämnande av mer eller viss specifik information kan 643 

                                                           
104 Barth Mary och Clinch Greg och Shibano Toshi. ‘Market Effects of Recognition and Disclosure’, Journal of 

Accounting Research, Vol. 41, Nr. 4, 2003, s. 603-604. 
105 Falkman. s. 68-69. 
106 Watts och Zimmerman. s. 138. 
107 Fields och Lys och Vincent. ‘Empirical research on accounting choice’, s. 256. 
108 Schroeder och Clark och Cathey. Financial accounting – theory and analysis: text and cases, s. 557. 



 

 

- 29 - 

 

förbättra god redovisningssed. De menar vidare att accounting disclosure kan vara ett bra sätt 644 

i väntan på en bättre harmonisering världen över att överkomma sådana problem.109 645 

 646 

Att bestämma vilken information som ska ges ut och vilken som inte bör avslöjas är inte 647 

alltid ett lätt och självklart val för företagsledningarna. Mueller med flera menar att om 648 

företagsledningar beslutar att inte lämna/avslöja viss information, har de valt att hålla 649 

information hemlig från intressenterna av den finansiella rapporten. Viss information är 650 

uppenbart irrelevant men i många fall måste ledningen använda sitt eget omdöme för att 651 

besluta om informationens relevans för intressenterna. Om för mycket information lämnas 652 

kan en läsare lätt förvirras. Besluten om vilken information som ska lämnas ut eller inte kan 653 

få en stor effekt för intressenternas ekonomiska beslutsfattanden.110  654 

 655 

4.3 EARNINGS MANAGEMENT 656 

Att bolag styr sin redovisning kallas för earnings management. Det är ett sätt för 657 

företagsledningar att påverka den kortsiktiga rapporteringen av resultatet och inträffar av 658 

många olika anledningar menar Healy och Wahlen. Till exempel för att influera 659 

aktiemarknaden, öka företagsledningens kompensationer och leva upp till investerares 660 

förväntningar samt för att undvika regleringsåtgärder.111 Under 1990-talet ställde många 661 

företagsledningar inför pressen att uppnå analytikernas förväntningar på dess bolag. Vissa 662 

företagsledningar började använda sig av aggressiv och till och med bedräglig finansiell 663 

rapportering. Det finns ett flertal olika anledningar till att earnings management sker. Dessa 664 

är bland annat för att påverka aktiemarknaden, öka ledningens utdelningar, minska 665 

sannolikheten att inte uppfylla bolagens låneavtal och för att undvika inblandning av statliga 666 

tillsynsmyndigheter. Företagsledningar väljer ofta de redovisningsprinciper som maximerar 667 

                                                           
109 Mueller, Gerhard G. och Gernon, Helen. Accounting – an international perspective, upl. 4, Times mirror, 

USA, 1997, s. 76-77. 
110 Mueller och Gernon. Accounting – an international perspective, s. 77. 
111 Healy, Paul M. och Wahlen, James M. ’A review of the earnings management literature and its implications 

for standard setting’, Accounting Horizons, vol. 13, nr. 4, 1999, s. 380. 



 

 

- 30 - 

 

tillgångar och bolagets marknadsvärde.112 Enligt Scheja menar Dipiazza Jr. och Eccles (2002) 668 

att: 669 

”For various reasons, management and boards are not consistently making available 670 

information that they know investors would want. Too often, this failure is based on 671 

the mistaken belief that playing The earnings game – managing and beating the 672 

market’s expectations about next period’s earnings – will increase shareholder value. 673 

Sometimes business leaders want to hide such issues as compensation policies and 674 

conflicts of interest, which they know would not meet public approval if they become 675 

visible.”113 676 

Bradshaw och Sloan beskriver tre varianter av earnings management. Den första varianten 677 

innebär att företagsledningen ägnar sig åt resultatutjämning för att minska skillnaderna 678 

mellan åren och på så sätt inge stabilitet. Den andra varianten innebär att företagsledningen 679 

istället ägnar sig åt att influera de jämförelsetal intressenter använder vid jämförelser med 680 

andra bolag och för att bedöma bolagets värde. Den tredje varianten innefattar så kallade pro- 681 

formatal som innebär att företagsledningen försöker minska påverkan av inträffade händelser 682 

som lett till onormala poster.114  683 

 684 

Det är svårt för normgivare att uppfatta vilka åtgärder som behövs vid ändringar och 685 

utformningar av standarder.115 Kinserdal skriver att redovisningsregler är flexibla även om 686 

regelverket är komplext och menar att marknadsanalytiker och intressenter av den finansiella 687 

rapporten inte fullt förstår pensionsinformationen när de använder den för värdering av aktier 688 

eller att fatta ekonomiska beslut. Kinserdal skriver även att de inte heller upptäcker att 689 

earnings management ens ägt rum och därför inte justerar för det vid sina värderingar och 690 

                                                           
112 Schroeder och Clark och Cathey. Financial accounting – theory and analysis: text and cases, s. 154-156. 
113 Scheja. Börsbolagens redovisning av alternativa resultatbegrepp, s. 16. 
114 Bradshaw, Mark T. och Sloan, Richard G. ‘GAAP versus The Street: An Empirical Assessment of Two 

Alternative Definitions of Earnings’. Journal of Accounting Research, Vol. 40, No. 1, 2002, s. 65. 
115 Healy och Wahlen. ’A review of the earnings management literature and its implications for standard 

setting’, s. 380. 
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beräkningar vilket i slutändan leder till felvärderade aktier på marknaden samt att den 691 

effektiva marknadshypotesen inte fungerar.116 692 

 693 

4.3.1 DISKONTERINGSRÄNTANS FÖRHÅLLANDE TILL EARNINGS MANAGEMENT 694 

De svenska pensionsfonderna anses, enligt OECDs undersökning, vara underkapitaliserade 695 

till 40 %. Genomsnittet för alla 50 undersökta länder låg på en underkapitalisering om drygt 696 

24 %.117 I en undersökning av 214 bolag under en 10-årsperiod genomförd av Godwin N-H 697 

framgick att bolag med underkapitaliserade pensionsplaner tenderar till att välja en högre 698 

ränta för att förbättra statusen på pensionsfonden.118  699 

 700 

I en annan studie av Godwin J-H, Goldberg och Duchac indikeras att företagsledningar är 701 

benägna till att öka diskonteringsräntan vid låg soliditet, resultatnedgångar, mer restriktiva 702 

regler för utdelningar samt vid striktare villkor för lån. Sådana ändringar i 703 

diskonteringsräntan har indirekta konsekvenser på ett bolags kassaflöde, skattekostnader och 704 

de presenterade siffrorna i de finansiella rapporterna.119 Godwin J-H, Goldberg och Duchac 705 

skriver att nivån på diskonteringsräntan ger möjlighet att undersöka earnings management 706 

eftersom den inte påverkas av andra faktorer.120 707 

708 

                                                           
116 Kinserdal, Finn. ’Accounting for and valuation of pensions in Norway – Earnings management and whether 

analysts detect it’, PhD Dissertation in accounting and finance, The Norwegian school of economics and 

business administration, Bergen, Norge, 2006, s. 284. 
117 Severinson. ‘Accounting for defined benefit plans: An international comparison of exchange-listed 

companies’, s. 8. 
118 Godwin, Norman H. ’An examination of pension actuarial assumptions over the decade following the 

issuance of FAS 87’, Journal of pension planning & compliance, vol. 25, nr. 1, 1999, s. 63-64. 
119 Godwin, Joseph H. och Goldberg, Stephan R. och Duchac, Jon E. ’An empirical analysis of factors 

associated with change in pension-plan interest-rate assumptions’, Journal of accounting, auditing & finance, 

vol. 11, nr. 2, 1996, s. 305. 
120 Godwin. ’An examination of pension actuarial assumptions over the decade following the issuance of FAS 

87’, s. 321. 
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                                                                                                        5. RESULTAT & ANALYS 709 

Resultatet illustrerar de olika diskonteringsräntenivåerna för svenska börsbolag år 2006 och 710 

2011 samt hur de förhåller sig till stats- och bostadsobligationsräntan. Vidare undersöks 711 

korrelationen mellan soliditet och diskonteringsränta. 712 

___________________________________________________________________________ 713 

5. RESULTAT & ANALYS 714 

5.1 DE OLIKA RÄNTENIVÅERNA ÅR 2006 & 2011 715 

I diagram 2 presenteras bostadsobligationsräntan, statsobligationsräntan samt 716 

diskonteringsräntan för de olika bolagen för åren 2006 och 2011. År 2006 har fått färgen 717 

svart och år 2011 har fått färgen ljusgrått.  718 

 719 

DIAGRAM 2: NIVÅN PÅ DISKONTERINGS-, STATSOBLIGATIONS- OCH 720 

BOSTADSOBLIGATIONSRÄNTAN ÅR 2006 & 2011121 721 

 722 

                                                           
121 Riksbanken & Årsredovisningarna (enligt bilaga 1). 
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Som diagrammet visar är analysenheterna (bolagens diskonteringsränta) i regel betydligt 723 

högre än linjerna (bostads- och statsobligationsräntan) år 2006. Detta betyder att bolagen 724 

ligger över den jämförbara räntan oavsett vad diskonteringsräntan har baserats på. År 2006 725 

håller bostadsobligationsräntan och statsobligationsräntan en liknande räntenivå medan 726 

räntenivåerna för år 2011 skiljer sig åt betydligt vilket är en effekt av finanskrisen. I 727 

diagrammet syns även att de flesta bolag är över nivån för bostadsobligationsräntan. Detta 728 

kan vara en indikator på att de flesta bolag har övergått till bostadsobligationsräntan år 2011. 729 

Rundfelt skriver att undersökta bolag har en diskonteringsränta över statsobligationsräntan år 730 

2009. Diagram 2 visar att redan år 2006 valde de flesta bolagen att göra pensionsantagandena 731 

med en diskonteringsränta högre än statsobligationsräntan. Detta kan förklaras med att 732 

statsobligationsräntan sträcker sig över 10 år medan beräkningarna för pensioner sträcker sig 733 

betydligt längre. Det är inget bolag som redovisar en diskonteringsränta i nivå med 734 

statsobligationsräntan år 2011.  735 

736 
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5.2 DISKONTERINGSRÄNTAN I FÖRHÅLLANDE TILL SOLIDITET 737 

Resultatet presenteras i nedanstående diagram där y-axeln representerar diskonteringsräntan 738 

och x-axeln representerar soliditet, i diagram 3 & 4 illustreras skillnaden av klustret med 739 

bolagens diskonteringsränta: 740 

 741 

 742 

DIAGRAM 3: DISKONTERINGSRÄNTA & SOLIDITET 2006122 743 

 744 

Korrelationskoefficienten beskriver om det råder ett linjärt samband mellan variablerna 745 

diskonteringsränta och soliditet. Enligt beräkningen för år 2006 är korrelationen 0,028 (se 746 

bilaga 2), vilket innebär ett närmast obefintligt samband mellan variablerna. Detta syns i 747 

diagram 3 då linjen, som förenar analysenheterna, får en lutning som är närmast parallell med 748 

x-axeln.  749 

 750 

                                                           
122 Årsredovisningar 2006 (enligt bilaga 2). 
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 751 

DIAGRAM 4: DISKONTERINGSRÄNTA & SOLIDITET 2011123 752 

Korrelationen för 2011 är -0,423 (se bilaga 3) vilket innebär ett negativt samband mellan 753 

diskonteringsräntan och soliditeten, linjen i diagram 4 är sluttande. I diagram 4 finns en 754 

outlinear längst till vänster som skulle kunnat påverka korrelationen. Vid beräkningar av 755 

korrelationen exkluderat outlinearn är resultatet -0,361 (se bilaga 4), vilket fortfarande 756 

indikerar på en negativ korrelation om än svagare. Den negativa korrelationen innebär att, när 757 

diskonteringsräntenivån minskar ökar soliditeten. Detta betyder att de bolag med lägre 758 

soliditet har en högre diskonteringsränta vilket innebär ett lägre pensionsåtagande i relation 759 

till de andra bolagen. Detta skulle kunna tyda på att företagsledningar utgår ifrån sin soliditet 760 

när dem bestämmmer diskonteringsränta.  761 

762 

                                                           
123 Årsredovisningar 2011 (enligt bilaga 3) 
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5.3 BOLAG MED HÖGST OCH LÄGST DISKONTERINGSRÄNTA ÅR 2006 763 

& 2011 764 

Enligt diagram 5 presenteras de bolag som haft högst respektive lägst diskonteringsränta år 765 

2006 och år 2011. 766 

 767 

 768 

DIAGRAM 5: BOLAG MED HÖGST & LÄGST DISKONTERINGSRÄNTA FÖR ÅR 2006 & 2011124 769 

 770 

Diagram 5 presenterar data från tabell 1 och 2 nedan.  771 

772 

                                                           
124 Riksbanken & Årsredovisningarna (enligt tabell 1 & 2) 
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TABELL 1: LÄGSTA & HÖGSTA RÄNTA ÅR 2006125 773 

År 2006 

Lägsta ränta Högsta ränta 

1. Addtech 3,6 % 1. Assa Abloy 5,2 % 

2. Ericsson B 3,7 % 2. Nobia 5,2 % 

3. Trelleborg B 3,7 % 3. Alfa Laval 5,0 % 

 774 

Tabell 1 illustrerar en skillnad mellan den högsta och lägsta räntesatsen på diskonteringsränta 775 

om 1,6 procentenheter vilket är anmärkningsvärt med utgångspunkt i samma IAS-standard. 776 

Detta kan förklaras av att bolagen har olika referensräntor då anställda kan ha pensionsavtalet 777 

i olika länder där förstklassiga företagsobligationer kan finnas.  778 

  779 

TABELL 2: LÄGSTA & HÖGSTA RÄNTA ÅR 2011126 780 

År 2011 

Lägsta ränta                   Högsta ränta 

1. Duni 3,1 % 1. Getinge 5,4 % 

2. Billerud 3,3 % 2. Atlas Copco 4,8 % 

3. Midway Holdings 3,5 % 3. Sandvik 4,6 % 

 781 

Tabell 2 illustrerar en skillnad mellan högsta och lägsta räntesats på diskonteringsränta om 782 

2,3 procentenheter.  783 

 784 

Tabellerna 1 och 2 visar på en generellt sett lägre nivå av diskonteringsräntan år 2011 än år 785 

2006. Genomsnittet för bolag med lägst ränta år 2006 är 3,67 % och de med högst är 5,13 %. 786 

Samma genomsnitt men för år 2011 är 3,3 % för bolagen med lägst ränta år 2011 och 4,93 % 787 

för bolag med högst. Vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga bolag år 2006 med 788 

en diskonteringsräntanivå på 4,23 % och för år 2011 3,9 %.  789 

                                                           
125 Årsredovisningar för respektive nämnt bolag. 
126 Årsredovisningar för respektive nämnt bolag. 
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5.4 BOLAG MED HÖGRE RÄNTA ÅR 2011 ÄN 2006 790 

Trots den generella sänkningen av diskonteringsräntan finns det sex bolag som har högre 791 

ränta år 2011 än år 2006. Detta är anmärkningsvärt då de höjt diskonteringsräntan trots att 792 

statsobligationsräntan är lägre.  793 

 794 

TABELL 3: BOLAGEN MED HÖGRE RÄNTA ÅR 2011 ÄN ÅR 2006127 795 

Bolag med 

högre ränta 

2011 än 2006 

Skillnad Ränta 

2011 

Ränta 

2006 

Soliditet 

2011 

Soliditet 

2006 

P/B* 2011 P/B* 2006 

Getinge 0,70 % 5,40 % 4,70 % 35,29% 37,82% 3,92 % 10,35 % 

B&B tools 0,50 % 4,50 % 4,00 % 34,25% 35,53% 7,07 % 10,97 % 

Swedish 

Match 

0,50 % 4,50 % 4,00 % -1,10% 14,52% 9,99 % 3,54 % 

Atlas copco 0,26 % 4,80 % 4,54 % 38,31% 59,03% 2,00 % 2,98 % 

Addtech 0,20 % 3,80 % 3,60 % 39,93% 32,61% 8,06 % 11,43 % 

Ericsson B 0,10 % 3,80 % 3,70 % 51,76% 56,25% 3,57 % 3,24 % 

* P/B = Pensionsskuld/balansomslutning 796 

 797 

Bolagen som har gjort detta är Addtech, Atlas Copco, B & B tools, Ericsson, Swedish Match 798 

och Getinge. Bland dessa sex bolag finns tre av de bolag som hade störst pensionsskuld i 799 

förhållande till bolagets tillgångar, Addtech, B & B tools och Swedish Match. Det kan finnas 800 

olika förklaringar till varför bolagen har valt att höja ränta, antagligen har bolagens 801 

jämförelseränta gått upp alternativt har bolagens balansräkningar inte klarat av en sänkning 802 

av diskonteringsränta. De lägsta räntenivåerna år 2011 är lägre än de lägsta för år 2006. 803 

Samma trend gäller även för de högsta räntenivåerna år 2011 som är lägre än de högsta för år 804 

2006. Detta gäller dock inte för Getinge. Bolaget har högre ränta år 2011 än alla bolag år 805 

2006 vilket är anmärkningsvärt.  806 

 807 

                                                           
127 Årsredovisningar för respektive nämnt bolag. 
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Standardavvikelsen för diskonteringsräntan har ökat med 4% från 2006 till 2011, vilket kan 808 

förklaras av den rådande osäkerheten av vilken ränta som gäller som referensränta när 809 

beräkning av pensionsskulder beräknas.  810 

811 
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                                                                                                                          6. DISKUSSION  812 

I detta kapitel diskuteras svenska börsbolags förhållningssätt till IFRS samt till de principer 813 

och begrepp som präglar redovisningen. Diskussion förs även kring bolags 814 

diskonteringsräntenivåer i förhållande till stats- och bostadsobligationsräntan samt hur detta 815 

påverkar intressenterna av den finansiella rapporten. 816 

___________________________________________________________________________ 817 

6. DISKUSSION 818 

6.1 OPPORTUNISTISKA REDOVISNINGSVAL 819 

Enligt tabell 1 och 2 har skillnaden mellan största och minsta diskonteringsränta ökat sedan 820 

finanskrisen, vilket kan tolkas som att företagsledningar har större möjlighet att välja nivån 821 

på räntan vid beräkning av pensionsskulder. 822 

 823 

Problemet är att det i IFRS-regelverket, finns accounting choices/valmöjligheter då 824 

regelverket i stora drag är principbaserat. Dessa val är till för att ge bolagen möjlighet att 825 

anpassa redovisningen till bolagets verksamhet för att i bästa möjliga mån spegla bolagets 826 

ekonomiska ställning och skapa högre relevans än om regelverket vore regelbaserat då nästan 827 

inga bolagsspecifika justeringar får göras. Däremot kan dessa val istället användas av 828 

företagsledningar för att maximera tillgångar och bolagets marknadsvärde vilket inte alls 829 

bidrar till ökad relevans utan det motsatta. 830 

 831 

Marton hävdar att bolagen väljer den högre av de två räntorna, bostadsobligationsräntan, 832 

istället för statsobligationsräntan för att få en högre soliditet. Det innebär att 833 

företagsledningarnas agerande är incitamentsdrivet och ägnar sig åt en variant av earnings 834 

management. Bradshaw och Sloan beskriver detta som en av sina varianter av earnings 835 

management; att företagsledningen influerar jämförelsetal som intressenter använder vid 836 

bedömning och jämförelse av bolags värde. Även Godwin J-H, Goldberg och Duchacs studie 837 

leder fram till att bolag är benägna att öka sin diskonteringsränta vid låg soliditet. 838 
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Tidigare studier som har undersökt earnings management kopplat till pensionsskulder är 839 

bland annat Godwin N-H, Godwin J-H, Healy och Wahlen samt Kinserdal. Dessa har kommit 840 

fram till att valet av diskonteringsräntan väljs för att styra bolags finansiella ställning. Med 841 

andra ord har bolag med svag finansiell ställning högst diskonteringsränta för att på så sätt 842 

stärka sin soliditet. 843 

 844 

Resultatet som presenteras för år 2011 understödjer de teorier som nämns ovan som menar att 845 

det finns ett samband mellan diskonteringsräntan och soliditeten i bolag. Trots att det alltid 846 

har funnits en viss osäkerhet kring valet av diskonteringsränta kunde inget samband utläsas 847 

mellan soliditet och diskonteringsräntan år 2006. Detta innebär att den ökade tvetydigheten 848 

vid valet av diskonteringsränta, efter finanskrisen år 2008, har lett till ett negativt samband 849 

mellan soliditet och diskonteringsräntan. Det innebär att bolagen utnyttjar de redovisningsval 850 

som finns och skulle även kunna indikera på earnings management. Dock är korrelationen 851 

inte perfekt men tendenser går att urskilja. 852 

 853 

6.2 DISKONTERINGSRÄNTANS FÖRHÅLLANDE TILL GÄLLANDE 854 

REDOVISNINGSREGLER OCH PRAXIS 855 

Om bolags diskonteringsräntenivå är i enlighet med de redovisningsregler och praxis som 856 

finns är diskuterbart. Marton menar att IAS 19 inte lämnar något egentligt utrymme för 857 

tolkning. Därför ska i första hand företagsobligationsräntan användas och i andra hand 858 

statsobligationsräntan. Eftesom svenska börsbolag idag inte antyds använda någon utav dessa 859 

räntor uttrycker han sig tveksam till om bolags diskonteringsräntenivå överensstämmer med 860 

IAS 19. Hur kommer det sig då egentligen att många bolag idag använder sig av en tredje 861 

ränta, bostadsobligationsräntan, som inte är ett alternativ enligt IAS 19? Och hur har 862 

bostadsobligationsräntan då kunnat godkännas av revisorerna i årsredovisningarna sedan år 863 

2008/2009 samtidigt som statsobligationsräntan har godkänts? En förklaring till revisorernas 864 

godkännande av olika räntor kan vara BFNs definition av god redovisningssed som antyder 865 

att en etablerad företagspraxis är en del av god redovisningssed. Vidare har revisorerna 866 

samma val när det kommer till deras egen verksamhets finansiella rapporter, vilket kan vara 867 

ett incitament för att ignorera det i andras.  868 
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 869 

Enligt Rundfelt har bolag kunnat tillämpa IAS 1 punkt 23 som innebär att bolag får frångå en 870 

redovisningsstandard om den leder till missvisande redovisning. Däremot är det inget bolag i 871 

undersökningen, gjord av honom själv, som antyder att dem ens frångått IAS 19. Än mindre 872 

att bolaget åberopat IAS 1 på grund av diskonteringsräntan.  873 

 874 

Om svenska bolag skulle redovisa för sin avvikelse från IAS 19 i sina finansiella rapporter, 875 

skulle det då anses vara i enlighet med regelverket? Bolagen skulle åtminstone kunna hävda 876 

att de på så sätt uppnår en rättvisande bild, men gör bolagen verkligen det? Om bolagen anses 877 

uppnå en rättvisande bild, är då denna bild förenligt med god redovisningssed som säger att 878 

redovisningen ska präglas av försiktighet. Med andra ord, kan det i någon mån ses som 879 

försiktigt att frångå statsobligationsräntan för bostadsobligationsräntan vid värdering av sina 880 

pensionsskulder? Troligtvis inte, eftersom det inte finns någon korrelation mellan 881 

bostadsmarknaden och pensionsskulder. 882 

 883 

Går begreppen god redovisningssed och rättvisande bild över huvud taget att uppfylla 884 

samtidigt i alla situationer? Att frångå de bestämmelser som finns i regelverket IFRS för att 885 

nå en mer rättvisande bild kan ifrågasättas på flera plan. Att välja en räntenivå som ska spegla 886 

den finansiella ställningen skapar kanske en mer rättvisande bild av ett bolags ekonomi men 887 

är det i enlighet med god redovisningssed? Eftersom god redovisningssed beskrivs som 888 

normer grundade på rekommendationer och allmänna råd från vissa myndigheter, i första 889 

hand bokföringsnämnden samt andra privaträttsliga organ, är frågan om det verkligen kan ses 890 

som god redovisningssed.  891 

 892 

Utöver dessa begrepp ska en finansiell rapport präglas av öppenhet och av god kvalitet 893 

genom uppfyllandet av de fyra kvalitativa egenskaperna. Detta är något som det råder tvivel 894 

om då inget av de undersökta bolagen i Rundfelts studie har uttryckt att de avvikit från IAS 895 

19 i enlighet med IAS 1 i sina uppslysningar eller noter. Inte heller i denna studie 896 
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framkommer det i de bolags årsredovisningar som använt bostadsobligationsränta som 897 

referensränta vid beräkning av pensionsskulder att det frångått IAS 19 eller tillämpat IAS 1. 898 

Detta gör att bolags finansiella rapporters öppenhet och kvalitet kan ifrågasättas. Information 899 

om att ett bolag avvikit från en standard är av stor relevans för intressenterna av den 900 

finansiella rapporten och borde lämnas ut. Då bolag väljer att inte lämna ut väsentlig 901 

information finns anledning att ifrågasätta företagsledningens incitament med upprättandet 902 

och utformningen av deras finansiella rapport. Om bolag endast väljer att lämna ut den 903 

information som passar dem kan informationens tillförlitlighet ifrågasättas. Det kan även vara 904 

svårt för intressenter att jämföra olika bolags finansiella rapporter vilket är ytterligare en av 905 

de kvalitativa egenskaper som en finansiell rapport ska uppfylla.  906 

 907 

6.3 HUR PÅVERKAS INTRESSENTER AV MANIPULERAD SOLIDITET? 908 

Om intressenterna inte kan utgå ifrån att den information som ges i rapporterna är tillförlitlig 909 

och relevanta kan de inte basera sina ekonomiska beslut utifrån den informationen. 910 

Alternativt kommer deras ekonomiska beslut att baseras på felaktiga uppgifter och således få 911 

negativa konsekvenser. Informationen ska även underlätta bedömningen av ett bolags 912 

förmåga att betala ut löner, pensioner och erbjuda andra förmåner till sina anställda samt även 913 

som underlag för att fastställa utdelning. De intressenter som påverkas av informationen i 914 

bolagens finansiella rapporter är bland annat investerare, långivare, finansiella analytiker, 915 

anställda, olika myndigheter och företagsledningen med flera. Där av är kvalitén på den 916 

information som ges ut och vilken information bolagen väljer att presentera samt hur den 917 

presenteras, av stor betydelse. 918 

 919 

Likviditet och soliditet är två faktorer som på kort sikt är av stor vikt för banker och andra 920 

kreditgivare. Information om dessa nyckeltal finns i företags balansräkning och det är därför 921 

viktigt för bankerna att de har tillgång till revisorns uttalande om denna. Därför är det av stor 922 

vikt att soliditeten inte ska kunna manipuleras med hjälp av diskonteringsräntan. 923 

 924 
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Aktieägarna skulle kunna vara den intressentgrupp som påverkas mest då konsekvent 925 

felaktiga antaganden kan leda till för lite kapital till att betala pensionsåtagandet. Eftersom 926 

det är bolaget som står för risken vid förmånsbestämda pensionsplaner är det bolagets kapital 927 

som påverkas och då indirekt underlaget för aktieägarnas utdelningar. Detta var Warren 928 

Buffett inne på i ett aktiebrev där han beskrev orimligt höga avkastningsantaganden som får 929 

samma konsekvenser som orimligt låga diskonteringsnivåer. Han anser att detta görs för att 930 

bolagen ska se bättre ut än vad de egentligen är. Anledningen till att det får fortgå är att 931 

bomben som byggs upp har en lång stubin vilket gör att dagens handlade inte får 932 

konsekvenser förrän om väldigt många år. 933 

 934 

Det är inte endast tillförlitligheten i den information som ges ut som påverkar intressenterna. 935 

Även bolagens val av accounting disclosure (vilken information som ges ut på marknaden) 936 

påverkar intressenterna. Att bolagen till exempel inte anger i årsredovisningen hur 937 

fördelningen av pensionsskulden ser ut i respektive land påverkar intressenterna. I dagsläget 938 

väljer bolagen att endast redovisa en gemensam diskonteringsränta istället för att redovisa en 939 

separat diskonteringsränta för pensionsskulden i respektive land. En sådan redovisning hade 940 

höjt bolagens finansiella rapports transparens och öppenhet vilket troligen skulle förbättra 941 

beslutsunderlaget för bland annat investerarna. Ett exempel på detta är Getinges 942 

diskonteringsränta som har ökat medan många andra bolags ränta minskat (se tabell 3). Hade 943 

Getinge specificerat räntenivåerna för respektive lands pensionsskuld hade vi kunnat utesluta 944 

earnings management. 945 

 946 

6.4 PROBLEMATIKEN MED ATT INTE HA EN FUNGERANDE 947 

FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNAD 948 

Å ena sidan anser Marton att det finns ett problem i att använda bostadsobligationsräntan för 949 

att den är i nivå med räntan på fungerande företagsobligationsmarknader i dagsläget. Vidare 950 

menar han att ett rimligt minimikrav på redovisningsprinciper är att den ska vara robust vid 951 

olika framtida ekonomiska scenarion. För vad händer vid till exempel en ny svensk 952 

bostadskrasch som år 1990? Skulle räntan på bostadsobligationer inte vara i paritet med 953 

företagsobligationsräntan i till exempel Tyskland? Kommer svenska bolag att välja en ny 954 
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referensränta som vid just den tidpunkten är i samma nivå som andra länders 955 

företagsobligationsränta? Detta gör det märkligt att bostadsobligationsräntan används som ett 956 

substitut i Sverige idag. 957 

 958 

Å andra sidan, under väldigt extrema förhållanden, kan styrräntan tvingas ner mot noll som i 959 

dagsläget redan hänt för exempelvis USA, Japan, Danmark och Tjeckien. Om detta händer i 960 

Sverige skulle svenska börsbolag med förmånspensioner få en oändligt stor pensionsskuld då 961 

diskonteringsräntan rör sig ner mot noll eftersom diskonteringsräntan är i nämnaren i PUCM, 962 

vilket är fullkomligt orimligt. Därför måste svenska bolag vid något skede avvika från 963 

statsobligationsräntan som underlag för framtagandet av diskonteringsräntan, vilket Rundfelt 964 

anser redan har inträffat. 965 

 966 

Trots detta bör statsobligationsräntan användas enligt IAS 19 och eftersom antagandena ska 967 

återspegla det ekonomiska sambandet mellan olika faktorer, såsom inflation, löneökning, 968 

avkastning på förvaltningstillgångarna och diskonteringsräntan, betyder det att, om 969 

diskonteringsräntan är osedvanligt låg, kan det också spegla att inflationstakten är densamma. 970 

Eftersom inflation och diskonteringsränta motarbetar varandra i PUCM kommer 971 

jämförbarheten mellan olika länder inte påverkas i den omfattning som Rundfelt beskriver. 972 

Ovan är argument för att IAS 1 inte ska tillämpas. 973 

 974 

6.5 STUDIENS KRITIK 975 

Studiens utgångspunkt har varit att undersöka hur svenska börsbolags diskonteringsräntenivå 976 

har påverkats av finanskrisen år 2008 och vad detta kan få för konsekvenser på bolagens 977 

finansiella rapporter och dess intressenter. Detta har bland annat gjorts genom att jämföra år 978 

2006 och år 2011. Dessutom har bolags diskonteringsräntenivå jämförts med dess soliditet. 979 

Det finns dock finns fler faktorer än soliditet som kan påverka diskonteringsräntan, vilket har 980 

beaktas vid analys av resultatet. De andra frågeställningarna rör redovisningsregler och 981 

praxis, där väsentliga delar har presenterats i referensramen och sedan diskuterats i 982 

diskussionen. Eventuellt hade ett stycke om förändringarna av IAS 19 kunnat läggas in under 983 
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referensramen, men då detta inte påverkar det studien undersökt föreföll det ej relevant utan 984 

har istället placerats som en epilog i studies slutsats för att inte göra referensramen tyngre än 985 

den redan är. Vidare har diskonteringsräntenivåns påverkan på intressenterna studerats 986 

genom att belysa hur viktig den finansiella informationen är för intressenterna och hur ett fel i 987 

informationen eller utelämnande av viss information kan få för konsekvenser. 988 

Intressentmodellen hade varit ett alternativ för presentation av de olika intressenter som finns, 989 

men då vissa väger mer än andra i detta fall, har de relevanta intressenterna endast 990 

presenterats utifrån IFRS föreställningsram.  991 

  992 

 993 

994 
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                                                                                                                              7. SLUTSATS 995 

Detta är det avlutande kapitlet på denna undersökning och här presenteras slutsatser, idéer 996 

och förslag till vidare forskning samt en epilog om vad som hänt på området sedan studien 997 

tog sin början år 2012.  998 

___________________________________________________________________________ 999 

7. SLUTSATS 1000 

Hur förhåller sig svenska börsbolags diskonteringsränta i förhållande till 1001 

statsobligationsräntan innan respektive efter finanskrisen år 2008? 1002 

Denna undersöknings resultat visar att spreaden mellan statsobligationsräntan och 1003 

diskonteringsräntan har ökat efter finanskrisen år 2008.  1004 

 1005 

Finns det ett samband mellan svenska börsbolags diskonteringsräntenivå och dess soliditet? 1006 

År 2006 fanns det inget samband mellan svenska börsbolags diskonteringsränta och deras 1007 

soliditet. Däremot visar studien att det, år 2011, finns ett negativt samband mellan 1008 

variablerna. Detta tyder på att företagsledningar kunnat utnyttja osäkerheten i valet av 1009 

diskonteringsränta till att göra opportunistiska val i syfte att gynna bolagets finansiella 1010 

ställning. 1011 

 1012 

Hur förhåller sig svenska börsbolags diskonteringsräntenivå till gällande redovisingsregler 1013 

och praxis?  1014 

Studiens empiri visar att jämförbarheten kan ha styrt över relevansen och att bolagen har 1015 

frångått IAS 19 utan att upplysa om avvikelsen och hänvisa till undantagsregeln i IAS 1 i sina 1016 

finansiella rapporter.  1017 

 1018 
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7.1 VIDARE FORSKNING 1019 

Som vidare forskning vore det intressant att jämföra förhållandet mellan inflationsantagandet 1020 

och diskonteringsräntan vid beräkning av pensionsskulder, eftersom de två faktorerna tar ut 1021 

varandra i PUCM-modellen. Dessutom vore det intressant att göra samma studie med fler år, 1022 

för att se hur trenden har utvecklats när fler årsredovisningar finns att tillgå. 1023 

 1024 

7.2  ÄNDRING AV IAS 19 1025 

Sedan uppsatsen tog sin början har IAS 19 reviderats. Korridormetoden har tagits bort vilket 1026 

innebär att alla aktuariella vinster och förluster redovisas omedelbart i övrigt totalresultat. 1027 

Detta kan få väsentliga effekter på redovisad soliditet för de bolag som tvingas sluta använda 1028 

korridormetoden. Denna förändring har inte påverkat studiens resultat då problematiken 1029 

fortfarande kvarstår eftersom statsobligationsräntan är ovanligt låg och beräkning av 1030 

pensionsåtaganden fortfarande görs via PUCM-modellen.128 1031 

                                                           
128 Wadman, Eva. Nyhetsbrev, KPMG, mars, 2012, s. 1-2.  

 



 I 

KÄLLFÖRTECKNING 1 

 2 

Barth Mary och Clinch Greg och Shibano Toshi,  3 
‘Market Effects of Recognition and Disclosure’, Journal of Accounting 4 

Research, Vol. 41, No. 4, 2003, s. 581-609. 5 

Bushman, Robert M. och Piotroski, Joseph D. och Smith, Abbie J. 6 
‘What determines corporate transparency?’ Journal of Accounting Research, 7 

Vol. 42, No. 2, 2004, s. 207-252. 8 

Bradshaw, Mark T. och Sloan, Richard G.  9 
‘GAAP versus The Street: An Empirical Assessment of Two Alternative 10 
Definitions of Earnings’, Journal of Accounting Research, Vol. 40, No. 1, 2002, 11 

s. 41-66. 12 

Denscombe, Martyn.  13 

Forskningshandboken, upl. 1:9, Studentlitteratur, Malmö, 2000. 14 

Eliasson, Annika.  15 

Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, Lund, 2006.  16 

Engström, Stefan.  17 

’Bokföringsnämnden och rättvisande bild’, Balans, nr. 8-9, 2009, s. 40-44. 18 

Falkman, Per.  19 

Teori för redovisning, Studentlitteratur, Lund, 2000.  20 

FAR.  21 

IFRS-volymen 2012, FAR Akademi AB, Stockholm, 2012.  22 
 23 

FAR. 24 
Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag 25 
AB, Stockholm, 2007.  26 

Fasshauer, Jan D. och Glaum, Martin och Street, Donna L. 27 
’Adoption of IAS 19 by Europe’s premier listed companies: Corridor approach 28 
versus full recognition, Journal of international accounting, vol.17, nr. 2, 2008, 29 

s. 113-122. 30 

Fields, Thomas D. och Lys Thomas Z. och Vincent, Linda. 31 

‘Empirical research on accounting choice’, Journal of accounting and 32 
economics, No. 31, 2001, s. 255-307.  33 

Gibbins, Michael och Richardson, Alan och Waterhouse, John. 34 
‘The Management of Corporate Financial Disclosure: Opportunism, Ritualism, 35 
Policies, and Processes’, Journal of Accounting Research, Vol. 28, No. 1, 1990, 36 

s. 121-143.  37 

Glaum, Martin.  38 
‘Pension Accounting and Research: A review’, Accounting and Business 39 
Research, Vol. 39, Nr. 3, 2009, s. 273-311. 40 



 

 

II 

 

 41 
 42 
Godwin, Joseph H. och Goldberg Stephen R. och Duchac, Jon E. 43 

’An empirical analysis of factors associated with change in pension-plan 44 
interest-rate assumptions’, Journal of accounting, auditing & finance, vol. 11, 45 

nr. 2, 1996, s. 305-322. 46 

Godwin, Norman H. 47 
’An examination of pension actuarial assumptions over the decade following 48 
the issuance of FAS 87’, Journal of pension planning &compliance, vol. 25, nr. 49 
1, 1999, s. 62-75. 50 

 51 
Gunnarsdottir, Gudrun och Lindh, Sofia. 52 

’Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade Finansiering’, 53 
Sveriges riksbank: Penning- och valutapolitik, nr. 2, 2011, s. 27-48. 54 

Healy, Paul M. och Wahlen, James M.  55 
’A review of the earnings management literature and its implications for 56 

standard setting’, Accounting Horizons, vol. 13, nr. 4, 1999, s. 365-383. 57 

Hedelius, Patricia.  58 

’Pensionssmäll nära i börsbolagen’, SvD Näringsliv, 2012-10-02.  59 
http://www.svd.se/naringsliv/pensionssmallen-i-borsbolagen_6515722.svd 60 
(Hämtad 2012-10-19). 61 

 62 
Hendriksen, Eldon S. & Van Breda, Michael F. 63 

Accounting Theory. Upl. 4, McGraw-Hill. Singapore, 2001. 64 

Holme, Idar M. & Solvang, Bernt K. 65 

Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, 66 
Lund, 1997. 67 
 68 

IFRS.  69 

’ED 2009/10 Discount rate for employee benefits: proposed amendments to IAS 70 
19’, Exposure Draft, augusti 2009. 71 
 72 

IFRS.  73 
’IAS 19 Employee Benefits’, Projects Work plan for IFRS, juni 2011. 74 

 75 

Kinserdal, Finn.  76 
’Accounting for and valuation of pensions in Norway – Earnings management 77 
and whether analysts detect it’, PhD Dissertation in accounting and finance, 78 
The Norwegian school of economics and business administration, Bergen, 79 
Norge, 2006, s. 2-347. 80 

Lind, Douglas A. och Marchal, William G. och Wathen, Samuel A. 81 

Statistical Techniques in Business and Economics, Upl. 14, McGraw-Hill Irwin, 82 
New York, 2010. 83 



 

 

III 

 

Marton, Jan.  84 
’Strider svensk användning av diskonteringsräntan mot IAS 19?’, Balans, nr. 5, 85 
2012, s. 26-28. 86 

Mueller Gerhard G. och Gernon, Helen.  87 
Accounting – an international perspective, upl. 4, Times mirror, USA, 1997.  88 

’Nya pensionsregler praktsmäll för börsbolagen’, Dagens PS, 2011-06-21. 89 
http://www.dagensps.se/artiklar/2011/06/21/11998005/index.xml  90 
(Hämtad 2012-10-19). 91 

’Pensionsbomben tickar vidare.’, FAR trycker, 2012-05-25.  92 
http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=114,344427&_dad 93 

(Hämtad 2012-10-19). 94 

Regeringens proposition 1995/96:10. 95 

Regeringens proposition 2002/3:121. 96 

Regeringens proposition 2006/07:65. 97 

RFR.  98 
Re: Exposure Draft ED/2009/10 Discount Rate for Employee Benefits: 99 
Proposed amendments to IAS 19, Stockholm, 28 september 2009. 100 

RFR.  101 

Re: Exposure Draft ED/2010/03 Defined Plans Proposed amendments to IAS 102 

19, Stockholm, 7 september 2010. 103 

Rundfelt, Rolf.  104 

’Avvikelser från IFRS, är det tillåtet?’, Balans, nr. 1, 2011, s. 24. 105 

Rundfelt, Rolf.  106 

’Underskattar SAS med fler sin pensionsskuld?’, Balans, nr. 11, 2009, s. 31.  107 

’SAS tickande pensionsbomb’. 108 
 Dagens industri, 2012-10-10. 109 
http://www.di.se/artiklar/2012/10/12/sas-tickande- 110 
pensionsbomb/?allakommentarer=&flik=popularast  111 

(Hämtad 2012-10-19) 112 

Scheja, Mikael. 113 

Börsbolagens redovisning av alternativa resultatbegrepp, Avhandling, 114 
Linköping Studies in Science and Technology, Linköping, 2009. 115 

Schroeder, Richard G. och Clark, Myrtle W. och Cathey, Jack M. 116 
Financial accounting – theory and analysis: text and cases, upl. 10, John Wiley 117 
& sons, Inc, USA, 2011.  118 



 

 

IV 

 

Scott, William R. 119 
‘Financial Accounting Theory’, 4e upl. Pearson Education, 2006. 120 

Severinson, Clara.  121 

‘Accounting for defined benefit plans: An international comparison of 122 
exchange-listed companies’, OECD publishing, nr. 23, 2008. 123 

Smith, Dag.  124 
Redovisningens språk, upl. 2, Studentlitteratur, Lund, 2000. 125 

Sundgren, Stefan och Nilsson, Henrik och Nilsson Stellan.   126 

Internationell redovisning – teori och praxis, Upl. 2:2, Studentlitteratur AB, 127 
Lund, 2009.  128 

Stockesjö, Jannike och Skoog, Sandra. 129 

Hur bestäms diskonteringsräntan? – en studie av två branscher, Master’s 130 
thesis, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, 2011. 131 

Swinkels, Laurens.  132 
‘The case for local fair value discount rates under IFRS’, Pensions: An 133 

International Journal, vol. 16, nr. 2, 2011, s. 107-114. 134 

Törning, Eva och Olsson, Monica. 135 

Årsredovisningslagen – En guide till god redovisningssed, Lund 136 
Studentlitteratur, Stockholm, 2007. 137 

Wadman, Eva. 138 
Nyhetsbrev, KPMG, mars, 2012.  139 

Watts Ross L. och Zimmerman, Jarold L. 140 
‘Positive accounting theory: A ten yeas perspective’,  141 

The Accounting Review, Vol. 65, Nr. 1, 1990, s. 131-156. 142 

143 



 

 

V 

 

BILAGOR 144 

Bilaga 1: Undersökta bolag 145 

Bilaga 2: Uppgifter bolag 2006 146 

Bilaga 3: Uppgifter bolag 2011 147 

Bilaga 4: Uppgifter bolag 2011 utan Swedish match 148 



 

 

VI 

 

Bilaga 1 – Undersökta bolag 149 

 150 

151 



 

 

VII 

 

Bilaga 2 – Uppgifter bolag 2006 152 

 153 

154 



 

 

VIII 

 

Bilaga 3 – Uppgifter bolag 2011 155 

 156 

157 



 

 

IX 

 

Bilaga 4 – Uppgifter bolag 2011 utan Swedish match 158 

 159 


