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Definitioner 
IASB - International Accounting Board 
IFRS - International Financial Reporting Standard 
PUCM - Projected Unit Credit Method 
DAS - Domestic Accounting Standards 
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles 
IAS 19R - Ersättning till anställda (2013)  
IAS 19 - Ersättning till anställda (2004) 
IAS - International Accounting Standards 
FASB - Financial Accounting Standards 
IASC - International Accounting Standards Committee  
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Sammanfattning 
 
Den förste januari 2013 sattes IAS 19R (2013) i bruk. Standarden innefattar 
hur svenska företag ska hantera och redovisa pensionsskulden enligt IASB. 
Före ändringen fick företag välja mellan tre metoder för att redovisa 
pensionsskulden. Företag kunde välja att redovisa enligt korridormetoden, 
direkt i resultaträkningen eller i det egna kapitalet. Syftet med regeländringen 
var att företag skulle bli mer transparenta och visa en rättvisande bild av 
företags tillgångar och skulder. 
 
Syftet med vår uppsats är att granska företagens nyckeltal för att se om 
ändringarna av IAS 19R (2013) ökat nyckeltalens relevans och funktionalitet 
samt om det blivit lättare att jämföra pensionsskulden mellan företag. Vi 
kommer utifrån detta se hur företag påverkats och om det kan finnas några 
andra incitament till val av diskonteringsräntor vid de aktuariella antagandena.  
 
Vi har valt ut tretton svenska företag som är noterade på OMX Stockholm 
Large Cap, fem banker och åtta verkstadsbolag. Vår undersökning bygger på 
en dokumentationsanalys där vi granskat årsredovisningar. Vi har granskat 
pensionsposten i årsredovisningarna mellan 2008-2014 med fokus på åren 
2012 och 2013, då IAS 19R (2013) sattes i bruk och tolv av företagen bytte 
från korridormetoden till att redovisa pensionsskulden mot det egna kapitalet i 
balansräkningen.  

I vår undersökning kom vi fram till att företags nyckeltal inte påverkats lika 
mycket som förväntat efter införandet av IAS 19R (2013). Det finns 
incitament från företagen att påverka de aktuariella antaganden för att minska 
effekten på volatilitet när beräkning av pensionsskulden görs. Relevansen och 
funktionaliteten har ökat efter den nya regleringen eftersom företagen tar upp 
hela skulden i balansräkningen istället för en del i resultaträkningen. Det 
medför även att jämförbarheten mellan företag blir bättre och företagen har 
blivit mer transparenta sedan IAS 19R (2013) införts.   
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Abstract 
 
From the first January has the IAS 19R (2013) been in use. This standard 
explains how companies should handle and account for the pension liability 
according to IASB. Before the changing could companies choose between 
three different methods. Companies could choose to use corridor method, 
directly in the income statement or directly in the balance sheet. The purpose 
of the rule change was that companies would become more transparent and 
show a true and fair view of the assets and liabilities. 
 
The purpose of this essay is to examine the companies' key figures to see if the 
rule change of IAS 19R (2013) has increased the key numbers relevance and 
functionality, and if it has become easier to compare companies. We will see 
from this how companies are affected and if there can be no other incentive 
for the selection of discount rates in the actuarial assumptions. 
 
We selected thirteen companies for our study they are all listed on the OMX 
Stockholm's Large Cap. Five companies are banks and eight companies are 
engineering companies in our sample. Our study is based on a documentation 
analysis in which we examined annual reports. We have examined the pension 
liability in the annual reports from 2008 to 2014, focusing off the years 2012 
and 2013 because that's when the changes in IAS 19 R (2013) took place. 
Twelve of the companies switched from the corridor method to account the 
full pension liabilities directly to equity.  
 
We concluded our investigation that companies key factors were not that 
affected from the adoption of IAS 19 R (2013) as it was thought before. There 
may be some incentive from the company to influence the discount rate and it 
may lead to reduce efficacy. The relevance and functionality have increased 
after the new regulation as the company’s reports the entire debt in the 
balance sheet rather than just a bit in the income statement. This also means 
that comparability between companies is getting better and companies have 
become more transparent since IAS 19 R (2013) has been introduced. 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet kommer vi ge en bakgrund till det problem vi valt att studera. Vi 
presenterar också en introduktion i ämnet, tidigare regelverk samt en beskrivning av de 
ändringar som gjorts i IAS 19R (2013) och om vad detta kan ha för påverkan på 
företagens nyckeltal. Detta för att ge läsaren en uppfattning om vad uppsatsen kommer att 
handla om. I inledningskapitlet kommer vi dessutom lyfta fram frågeställning och syfte.  

 

1.1. Introduktion 

I en friktionsfri kapitalmarknad med fullständig information och rationella 
investerare, med en aktiekurs som ständigt anpassar sig efter ny information 
skulle det inte finnas behov av ett regelverk med standarder på hur 
redovisning ska skötas (Callen et al. 2013). Callen et al (2013) påstår att det 
finns stora brister i redovisningen och att det finns en hög 
informationsasymmetri och ofullständig information på kapitalmarknaden. 
Brochet et al. (2013) skriver i en artikel som undersöker om en obligatorisk 
övergång till IFRS leder till fördelar i kapitalmarknaden genom en ökad 
jämförbarhet på informationen. Utifrån denna studie går det att säga att ett 
obligatoriskt användande av IFRS kommer leda till att det blir enklare för 
beslutstagare att ta kloka beslut då informationen blir lättare att jämföra. En 
tillämpning av IFRS är inte begränsad till länder som uppvisar stora skillnader 
mellan sina inhemska standarder och IFRS, eller till företag som uppvisar låg 
informationskvalitet. Det kan istället leda till förbättringar där 
informationskvalitet redan är hög och där befintliga inhemska standarder 
redan liknar IFRS. Cascino och Gassen (2014) förklarar att effekten av ökad 
jämförbarhet endast är marginell. Förklaringen till det tycks vara olikheter 
mellan företag och att det begränsar jämförbarheten. Det är endast de 
företagen med liknande målsättningar som förbättrar jämförelsen mellan 
varandra. En följd av att publika företag som måste införa IFRS standarder 
försämrar möjligheten att jämföra med lokala företag som inte behöver 
tillämpa standarderna. Överlag verkar det som att en tillämpning av IFRS i 
relation till att inte göra det ska leda till en förbättrad redovisning. Det är i alla 
fall målet med tillämpningen. Det är dock lite osäkert om det är standarderna 
som leder till det eller om det är andra faktorer som hjälper till att förbättra 
redovisningen. Bevisat är i alla fall att inkomstutjämningen förbättras och att 
tiden för att upptäcka förluster förkortas. I samma studie kommer författarna 
också fram till att redovisningskvalitén blir sämre av obligatorisk användning 
av IFRS (Ahmed et al. 2013). Kvalitén i redovisningen definieras i hur de 
finansiella rapporterna lyckas förmedla information till olika användare om det 
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finansiella läget samt framtida kassaflöden. En dålig redovisningskvalité är 
förknippad med osäkerhet och ofullständig information (Callen et al. 2013). Vi 
kommer undersöka fyra nyckeltal i de utvalda företagen för att undersöka om 
redovisningskvalitén har blivit bättre i och med de nya bestämmelserna i IAS 
19R. Nyckeltalen är ROE, Soliditet, Skuldsättningsgrad och 
kapitalomsättningshastighet. Vi anser att dessa nyckeltal är relevanta då 
samtliga påverkas av de retroaktiva förändringar som gjorts i resultaträkningen 
och balansräkningen. För att ge läsaren en bättre inblick i hur det svenska 
pensionssystemet är uppbyggt kommer nästa kapitel innehålla information om 
detta.      
 
Utvecklingen med globalisering och internationalisering har de senaste 20-30 
åren krävt att företagen arbetar på ett sätt som gör det enklare för alla 
intressenter att jämföra företag med varandra. De skillnader som finns mellan 
länder beror på vilka finansieringssystem de olika länderna traditionellt använt 
sig av (Marton et al. 2013). En reaktion på detta är att olika kommittéer har 
grundats för att reglera till exempel IFRS. Pensionsförmåner är ett ämne som 
länge har diskuterats. Det finns olika pensionsförmåner, vissa utgår från att 
staten eller företaget garanterar ett ekonomiskt utfall efter att den anställde 
avslutat sin anställning. Dessa förutsättningar leder till att det inte är den 
anställda som bär på risken, utan det är staten och företagen som bär den 
största risken (Marton et al. 2013). Ersättning efter avslutad anställning syftar 
bland annat på pensioner, sjukvård och livförsäkring. Det är inte den 
lagstadgade pensionen som är komplicerad, då denna enbart betalas av 
företagen till staten och sedan är det staten som står för utbetalningarna. Det 
är ersättningen utöver den lagstadgade pensionen som är komplex och 
behandlas i IAS 19R (2013). Det finns två alternativ på överenskommelser 
som binds mellan arbetsgivare och anställd, de är avgiftsbestämda samt 
förmånsbestämda planer. IAS 19 (2004) har under de senaste åren genomgått 
en förändring. Den nya versionen trädde i kraft 1:e januari 2013 för de företag 
som följer kalenderår och senare för företag med brutet räkenskapsår. Vid 
övergången 2013 var företagen tvungna att upprätta en retroaktiv justering för 
2012 (Marton et al. 2013). En retroaktiv justering innebär att företagen räknar 
om siffrorna för året innan införandet av den nya standarden, detta för att öka 
jämförbarheten. I den uppgraderade IAS 19R (2013) har man slopat 
tillämpningen av korridormetoden (Marton et al. 2013).  Därför kommer vi 
undersöka om relevans och funktionalitet i nyckeltal har ökat samt om det 
förenklat jämförbarheten. Vårt urval av företag grundar sig i att vi läst på PWC 
(2013) att banker och verkstadsbolag drabbas hårdast av ändringarna i IAS 
19R (2013), samt att kapitalstrukturen kan påverka utfallet.   
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1.2. Det svenska pensionssystemet 

Figur 1: Svenska pensionssystemet (Pensionsmyndigheten 2015) 

Det svenska pensionssystemet är uppbyggt av och tre olika källor. Den första 
är den allmänna pensionen och den utgår från pensionsmyndigheten. Den 
andra delen kommer från arbetsgivaren och kallas tjänstepension. Den tredje 
delen är privatpension som arbetstagaren själv står för (Pensionsmyndigheten 
2015). Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension 
och är grundad på varje persons inkomst. Varje år avsätts 18,5 procent av 
inkomsten, vilket innebär lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till ett 
belopp av 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 333 750 kr (Skatteverket 
2015). Den största delen av den allmänna pensionen, 16 procent går till 
inkomstpension. Resterande del 2,5 procent går till premiepension. Personer 
som haft en låg eller ingen inkomst får en garantipension 
(Pensionsmyndigheten 2015). Förutom den allmänna pensionen får även 90 
procent av Sveriges anställda pension genom sina arbetsgivare. Det är 
hanteringen av denna pension som IAS 19R (2013) behandlar, denna del 
illustreras med blå färg i figur 1.  Vilket innebär att arbetsgivaren sätter undan 
en summa varje månad till sina anställda. Det finns två olika typer av 
tjänstepension; premiepension och förmånsbestämd. I en premiebestämd 
pension är det bestämt på förhand hur mycket arbetsgivaren ska betala i 
pensionspremie. Hur stor pensionen blir beror på avkastningens storlek och 
hur stora förvaltningsavgifter förvaltaren tar ut. En förmånsbestämd pension 
innebär att den anställde är garanterad en viss procentsats i slutlön när 
personen går i pension (Pensionsmyndigheten 2015). Det är den 
förmånsbestämda pensionen som behandlas i IAS 19R (2013). Innan år 2013 
fick företagen själva bestämma vilken metod som skulle användas för att 
redovisa denna kostnad. Redovisningsmetoder som företag fick använda sig av 
var korridormetoden, direkt mot resultaträkning eller direkt mot det eget 
kapitalet. I korridormetoden tilläts företagen att endast ta upp en liten del av 
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den verkliga kostnaden av pensionsskulden i resultaträkningen (Sundgren et al. 
2009). Företag redovisade det högsta av den del som översteg 10 procent av 
den förmånsbestämda pensionen eller 10 procent av förvaltningstillgångens 
verkliga värde IAS 19R (2013). Vid jämförelse av nyckeltal mellan företag som 
använt olika metoder blir inte redovisningen jämförbar. Det är med anledning 
av detta som IFRS valt att slopa detta med motivering att det ska bli enklare 
att jämföra företag med andra företag och att det ska bli mer relevanta siffror i 
de finansiella rapporterna (Glaum 2009).  

1.3. Marknadsläge 

De nyckeltal vi valt att granska påverkas inte bara av ändringarna i IAS 19R 
(2013) utan även av konjunkturella händelser. Det är viktigt att ta i beaktande 
då det påverkar utfallen av våra nyckeltals beräkningar. Under 2008 var den 
finanskrisen ett faktum i Europa. Eftersom Sverige var ett land med stark 
fordonsindustri drabbades vi av internationella svallvågor från övriga världen. 
Det kom att påverka de finansiella reserverna hårt i Sverige. Det förutsågs att 
sysselsättningen och investeringarna skulle komma att minska under 2009. 
Penningpolitiken och finanspolitiken hade en dålig framförhållning av 
framtida lågkonjunkturer, vilket bidrog till att den Svenska ekonomin blev hårt 
drabbad av den finansiella nedgången (Svenskt Näringsliv 2008).  Under 2009 
infördes massiva stimulanser med sänkta räntor, vilket gjorde att många länder 
kunde konsumera ur sig ur krisen. Den normala svensken förväntades att 
konsumera mer under 2010 än vad han eller hon gjorde innan den finansiella 
krisen. Exportindustrin minskade sina investeringar samt sin sysselsättning. 
Den svenska exportindustrin hade inte sett en liknande nedgång sedan 1970-
talet. Nedgången tydde på massiva strukturella omvandlingar såsom, 
outsourcing, nedläggning eller nyinvesteringar för att de svenska företagen 
skulle återfå lönsamhet (Svenskt Näringsliv 2009). Ekonomin i Sverige växte 
under 2010 och sysselsättningen ökade i både tjänstesektorn och 
industrisektorn. Arbetslösheten ökade på arbetsmarknaden, vilket innebar att 
tillväxten ändå inte är var kapabel till att minska arbetslösheten. De ökade 
tillväxtsiffrorna gav bilden av att ekonomin ökade kraftigt och var i expansion. 
Effekten härleds från att betydande delar av lager som byggts upp innan krisen 
sålts av, vilket kom att reducera tillväxtsiffrorna redan nästkommande år. 
Investeringar ökade men inte i någon större tillväxttakt (Svenskt Näringsliv 
2010). Finanskrisen fördjupades under 2011, i Europa bidrog osäkerheten till 
att investeringarna övergick till sparande. Detta avspeglade hela samhället, allt 
från banker i Europa, till företag och privatpersoner i Sverige. De svenska 
företagens framtidsutsikter såg alltmer dystra ut. Det blev svårare att stimulera 
ekonomin med hjälp av lån, på grund av att räntekostnaderna blev högre och 
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ekonomin stramades istället åt. Därför förväntades flera år av sparande i stora 
delar av USA och Europa. Flertalet av exportföretagen avvaktade med sina 
investeringar vilket gav låg tillväxttakt (Svenskt Näringsliv 2011). Exporten till 
Europa minskade under 2012 på grund av att länder ville få kontroll på deras 
ökade statsskulder, vilket bidrog till en ökad arbetslöshet. Skuldsaneringen 
som pågick under krisen hade en positiv effekt eftersom den minskade 
osäkerheten på den finansiella marknaden. Även om osäkerheten på den 
finansiella marknaden stabiliserades blev arbetslösheten alltmer påtaglig både i 
Sverige och Europa. Därför kom många svenska företag att ta beslut som 
påverkade företagets inriktning samt var produktionen placerades. Detta kom 
att påverka vissa delar av Sverige hårdare, de delarna av landet med industrier 
kom att drabbats hårdast (Svenskt Näringsliv 2012). 2013 var det fortfarande 
en svag internationell efterfrågan vilket gjorde att företagen gick på sparlåga. 
Det var endast hushållen som konsumerade i den svenska ekonomin under 
2013. Under 2013 blev det vanligare att företag flyttade hem sin verksamhet 
till Sverige från utlandet. De vanligaste orsakerna till detta var att sänka 
kostnaderna samt att säkerställa kvalitén (Svenskt Näringsliv 2013). 
Återhämtningen har i den globala ekonomin gått långsammare än väntat under 
2014. Sverige påverkades genom att exporten gick trögt vilket resulterade i att 
återhämtningen tog längre tid. Det var fortfarande de Svenska hushållen som 
drev tillväxten i den Svenska ekonomin men det gick sämre för företagen. Den 
svaga utvecklingen för företagen grundar sig i en svag utveckling i Europa 
samtidigt som det blev fler konkurrenter på marknaden som tryckte ner 
priserna (Svenskt Näringsliv 2014). 

1.4. Problemformulering  

Redovisningen av pensioner har länge varit omdiskuterad, framförallt de 
förmånsbaserade pensionsplanerna. Planerna kan uppfattas som komplicerade 
av vissa intressenter och innan de nya standarderna implementerades var det 
svårt för intressenter att jämföra företag som inte använde sig av samma 
metod för att fastställa pensionsförpliktelserna (IFRS 2008). Många företag i 
Europa har tidigare, innan det var obligatoriskt att använda IFRS, använt sig 
av dessa standarder och har frivilligt förberett sig på ändringarna. Många 
företag fick ändra sin hantering av pensionsredovisning efter övergången till 
IFRS (Fasshauer et al. 2008).  Det gjordes studier på effekten av att redovisa 
pensionsförpliktelser direkt mot eget kapital istället för korridormetoden och 
hur det påverkade balansräkningen. I studien som utfördes 2005 undersöktes 
hur många företag som tillämpade korridormetoden, resultatet blev att av 265 
företag i Storbritannien använde 136 företag korridormetoden. Endast sju 
företag använde metoden där de redovisar direkt mot resultaträkningen medan 



14 
 

122 använde sig av det sista alternativet som är direkt mot eget kapital 
(Fasshauer et al. 2008).  I artikeln fastslogs att i en fluktuerande finansiell 
marknad kan redovisning direkt mot eget kapital skapa hög volatilitet i det 
egna kapitalet. De menar också att många företag förbinder stora delar av sina 
förluster till diskonteringsräntan (Fasshauer et al. 2008). Fasshauer et al. (2008) 
uppmanade redan år 2008 IASB att eliminera korridormetoden och krävde 
istället att alla företag skulle redovisa aktuariella vinster och förluster i det egna 
kapitalet. Det ökar den internationella jämförbarheten med SFAS 158 vilket är 
den amerikanska motsvarigheten till IAS 19R (2013) . Om korridormetoden 
inte avvecklats skulle många europeiska företag fortsätta att använda den för 
att uppnå presentation utanför balansräkningen i stora delar av sina 
pensionsåtaganden. Fasshauer et al. (2008) förutspår i sin artikel att ett 
borttagande av korridormetoden skulle leda till att det egna kapitalet 
försämras.  

 
Lantto och Sahlström (2009) visar i sin artikel att en övergång till IFRS 
påverkar utfallet av nyckeltalen. Striktare krav på redovisningen är en av 
orsakerna till förändringarna på nyckeltalen. I Finland har de företag      som 
gått över till att använda sig av IFRS från att inte följt IFRS standarder 
överhuvudtaget fått en ökning av sina P/S-tal samtidigt som de blivit en 
minskning av P/E-talen. Dessa förändringar förklaras av ökningen på vinsten i 
resultaträkningen (Lantto & Sahlström 2009). Val av redovisningsmetod vid 
beräkning av pensionsförpliktelserna hos amerikanska företag återspeglades i 
både aktiekurser och i obligationsvärden. Det fanns tidigare i och med 
korridormetoden utrymme för företagen att ge en förskönad bild av 
räkenskaperna. Nygaard et al. (2002) förklarar detta scenario med hjälp av 
agentteorin. Resultatet av studien visade att de flesta chefer använt sig av 
opportunistiska värderingar och de antaganden som gjordes baserats på 
manipulerade siffror. Houmes et al. (2011) kom fram till att företag med hög 
finansiell risk tenderar till att använda högre diskonteringsräntor vilket ökar 
företagens skuldsättningsgrad och minskar likviditeten. Resultatet av 
undersökningen visade att företag med hög (låg) finansiellrisk hade onormal 
negativ (positiv) inverkan på avkastningen sedan SFAS 158 infördes (Houmes 
et al. 2011). Vi kommer i vår uppsats studera om nyckeltalen påverkas av den 
striktare regleringen och om den önskade effekten av förbättrad jämförelse 
uppnås (Lantto & Sahlström 2009). Att studera effekterna vid 
standardförändringen är motiverat då det finns mycket litteratur om dessa 
faktorer innan förändringen av IAS 19R (2013) men inte om vad som har hänt 
efter.  
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1.5. Frågeställning 

Har ändringarna i IAS 19R ökat nyckeltalens relevans och funktionalitet vid 
jämförelse mellan bolag i verkstadsbranschen samt i bankbranschen och har 
förändringen lett till förenklad jämförbarhet? 

1.6. Syfte 

Syftet är att kartlägga om relevansen och funktionaliteten i företags nyckeltal 
har påverkats av förändringarna i IAS 19R (2013). Vi kommer vidare jämföra 
om förändringen leder till en förenklad jämförbarhet.   

1.7. Avgränsning 

Vi kommer granska förändringen som gjorts i IAS 19R (2013). Det är 
borttagandet av korridormetoden som vi valt att fokusera på, då standarden 
bör påverkat företags nyckeltal. Vi har granskat företag som är verksamma i 
verkstadssektorn samt Sveriges fem största banker. Det är två humanintensiva 
och kapitalintensiva marknader vilket ger tydligast effekt på vår frågeställning. 
Alla företag som ingår i studien följer och tillämpar IFRS. Flertalet av 
företagen har innan 2013 använt sig av korridormetoden. Då en retroaktiv 
omräkning har skett för räkenskaperna 2012 är det möjligt att isolera de 
förändringar som går att härleda till förändringarna i IAS 19R (2013). De 
granskade nyckeltalen är ROE, soliditet, skuldsättningsgrad och 
kapitalomsättningshastighet.  De valda företagen är: 

 
Bank:   Verkstadsbolag: 
Nordea   SKF 
SBAB   Volvo 
SHB   PEAB 
SEB   Sandvik 
Swedbank   SAAB 
   Boliden 
   Trelleborg 

   Skanska 
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2. Studiens referensram 

 
I vår teoretiska referensram kommer vi lägga fram de teorier och centrala begrepp som är av 
väsentlighet för att kunna besvara vår frågeställning. Det kommer också finnas ett avsnitt 
som går igenom vilka studier som tidigare gjorts inom ämnet. 

 

2.1. Tidigare forskning 

Före 2004 fanns det länder inom Europa som inte hade några standarder för 
hur de skulle hantera sina aktuariella vinster och förluster. 2004 gjordes en 
ändring i IAS 19 där företag som följer IFRS fick välja på tre olika metoder att 
redovisa de aktuariella vinster och förlusterna på. De tre olika metoderna var; 
direkt mot resultaträkning, direkt mot eget kapital eller korridorsmetoden. 
Ändringarna i IAS 19 (2004) möttes av stark kritik då många länder menade att 
valmöjligheten av metod försämrade jämförbarheten mellan företag. Även om 
dessa förslag på metoder var frivilliga kom påtryckningar från 
tillsynsmyndigheter och politiker. De ställde krav för ökad transparens hos 
företag, det vill säga mer insyn i hanteringen av pensionsredovisning. Till 
exempel föredrog finansanalytiker att företagen skulle använda sig av 
pensionsredovisning direkt mot eget kapital (Fasshauer et al. 2008). Morais 
(2008) undersökte hur 523 europiska bolag valde att redovisa ersättningen till 
anställda efter avslutad anställning efter införandet av IAS 19 (2004). Det 
visade sig att majoriteten av företagen som ingick i undersökningen valde att 
tillämpa korridormetoden eller att redovisa direkt mot eget kapital. Resultatet 
visar också att majoriteten av företag i Storbritannien och Irland valde att 
tillämpa redovisning direkt mot eget kapital, samtidigt som finansiella företag 
istället valde att redovisa enligt korridormetoden (Morais 2008). 
Implementeringen av standarder för noterade bolag är viktigt för att kunna nå 
ökad transparens och hålla en konsekvent och jämförbar finansiell information 
på en internationell nivå. Enligt Morais (2008)  undersökning använde 49 
procent av företagen korridormetoden för att räkna ut aktuariella vinster och 
förluster, 44 procent av företagen redovisade direkt mot eget kapital och 7 
procent redovisade direkt mot resultaträkningen. Cirka 7000 börsnoterade 
europeiska företag var skyldiga att tillämpa IFRS år 2005.  De flesta av de 
europeiska företagen hade tidigare tillämpat DAS (Domestic Accounting 
Standards), vilket skiljer sig från IFRS och övergången blev kostsam för vissa 
företag. Övergången till IFRS ledde till förbättrad finansiell insyn och 
förbättrad jämförbarhet på finansiella rapporter mellan europeiska företag 
(Lantto & Sahlström 2009).  Detta stöds av Hope et al. (2006) som beskriver 
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att länder är benägna att införa IFRS då syftet är att förbättra skyddet för 
investerare. Det leder till att kapitalmarknaden blir mer tillgänglig för utländska 
investerare vilket förbättrar jämförbarheten av den finansiella informationen. 
Något även Amen (2007) kom fram till i sin artikel. Han poängtera att det inte 
är korrekt att redovisa aktuariella vinster och förluster enligt korridormetoden 
då det inte ger en korrekt bild av företag på långsikt. Om istället metoden 
direkt mot eget kapital tillämpas får företagen en mer permanent bild av de 
aktuariella vinsterna och förlusterna. Vilket ger en mer rättvisande bild 
pensionsskulden på långsikt (Amen 2007). Innan förändringen 2013 
förväntade sig forskare att volatilitet i eget kapital skulle öka (Fasshauer et al. 
2008). Beechy (2009) trodde istället att så länge arbetsgivarna är tillåtna att 
använda en diskonteringsränta som matchar deras investeringsstrategi kommer 
den upplevda volatiliteten i stort sett försvinna. Det blir möjligt när företag 
använder den förväntade avkastningen på tillgångarna som 
diskonteringsräntan för att beräkna pensionsskulden. Den totala storleken på 
det upplupna pensionsåtagandet kommer då att minska avsevärt (Beechy 
2009). 

2.2. Nyckeltal 

Ett ekonomiskt nyckeltal är ett bra hjälpmedel för att kunna beskriva, 
identifiera och analysera ett företags ekonomiska ställning. Nyckeltal är ett 
relationstal som i siffror uttrycker förhållandet mellan flera olika källor, genom 
att visa relationen mellan siffrorna skapas en betydelse. Data omvandlas sedan 
till information. Ekonomiska nyckeltal har länge använts för att för att på ett 
mer överskådligt sätt beskriva det ekonomiska läget i ett företag. Nyckeltal 
använts även som ett instrument i den ekonomiska planeringen samt som ett 
verktyg för att styra verksamheten (Bas 2006). Företag väljer ut olika nyckeltal 
att fokusera på beroende på hur verksamheten ser ut, ägarstrukturen, det 
enskilda företagets storlek och ett antal andra faktorer. Det vanligaste 
underlaget för att beräkna nyckeltal är att använda balansräkningen och 
resultaträkningen i årsredovisningen. Det är viktigt att nyckeltal baseras på en 
klar terminologi, samt enhetliga definitioner och tillförlitliga årsredovisningar 
(Bas 2006). Användningen av ekonomiska nyckeltal har succesivt kommit att 
bli en teknik som främst ekonomer använder sig av. För kreditinstitut och 
banker har nyckeltal blivit ett viktigt instrument för att analysera och bedöma 
den ekonomiska ställningen hos företaget som är kund. Det viktigaste syftet 
med nyckeltal är att det ska vara ett hjälpmedel för att styra företaget i rätt 
ekonomisk riktning (Bas 2006). 
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De fyra utvalda nyckeltalen påverkas av resultaträkningen och 
balansräkningen. Det beror på att innan införandet av IAS 19R (2013) kunde 
företag redovisa sina skulder enligt korridormetoden som i sin tur påverkade 
resultaträkningen. Efter införandet av IAS 19R (2013) får inte företag redovisa 
sina pensionsskulder enligt korridormetoden utan måste istället redovisa de 
aktuariella vinsterna och förlusterna i balansräkningen. Det påverkar 
företagens tillgångar, skulder och det egna kapitalet. Det är därför vi valt att 
fokusera på ROE, Soliditet, Skuldsättningsgrad och 
Kapitalomsättningshastighet då nyckeltalen påverkas av poster i 
balansräkningen och resultaträkningen. För att illustrera de uträkningar som 
gjorts presenteras ett exempel från empiriavsnittet i varje beskrivning. Det är 
de företag som har störst förändring som presenteras.    
 

2.2.1.  ROE 

ROE är förkortning för nyckeltalet ”return on equity”. ROE är en metod för 
att mäta hur bra ett företag presterar över tid och det betyder på svenska: 
avkastning på eget kapital. Nyckeltalet är bra att använda för att mäta hur bra 
företaget är på att investera sina egna pengar för att utvecklas. För att räkna ut 
ROE används resultaträkningen från den senaste kvartalsrapporten eller från 
den senaste årsredovisningen, allt beroende på om företag vill se avkastningen 
på det senaste kvartalet eller året. Det egna kapitalet anges i balansräkningen 
vilket är det bokförda värdet av tillgångar minus skulder, detta för att minska 
risken för att räkna med eventuella dolda värden (Damodaran 2012). I 
exemplet nedan visas siffror från Boliden. De svarta siffrorna är från original 
årsredovisningen 2012 och de röda visar de siffror som redovisats i den 
retroaktiva omräkningen för samma år.  

 
 

ROE =    !"#$%  !"#!$  !"#$$
!"#$  !"#$%"&

 14 %=     !"#$
!!"#"

   6 %=     !"#$
!!"#$

 

 

Enligt IAS 19R (2013) ska inga kostnader eller intäkter som härleds från 
pensioner tas upp i resultaträkningen och därför måste Bolidens resultat 
korrigeras, denna korrigering påverkar företagets ROE. De aktuariella 
förlusterna har varit bokförda som intäkt i resultaträkningen därför ska denna 
intäkt dras ifrån på årets resultat vilket påverkat Bolidens resultat negativt och 
halverar företagets ROE.     
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2.2.2.  Sol idi t e t   

Soliditet innebär att företags tillgångar ställs mot deras skulder. Det görs 
genom att företag jämför det egna kapitalet mot de totala tillgångarna för att se 
hur stor del av tillgångarna som finansieras av det egna kapitalet. När 
soliditeten räknas ut på ett företag vill användaren se den procentuella andelen 
som utgör företagets egna kapital totalt av summan av alla tillgångar. Det 
totala kapitalet för ett företag består av det egna kapitalet men även av skulder, 
det vill säga lån från banken. Det behöver inte vara negativt om ett företag har 
viss andel skulder. Det beror på att många företag har högre avkastningskrav 
på sitt egna kapital än vad banken kräver i ränta och amortering (Damondaran 
2012). I exemplet nedan visas siffror från Saab. De svarta siffrorna är från 
original årsredovisningen 2012 och de röda visar de siffror som redovisats i 
den retroaktiva omräkningen för samma år. 

 
 

Soliditet = !"#$  !"#$%"&
!"##$  !"##$å!"#$

 47 % = !"#$%
!"#$"

  39 % = !!"#$
!"#$%

 

 

Förklaringen till varför soliditeten har minskat för Saab efter den retroaktiva 
omräkningen förklaras genom att företaget inte får redovisa sina aktuariella 
vinster och förluster enligt korridormetoden. Innan IAS 19R infördes 
redovisade företaget sina aktuariella vinster och förluster i resultaträkningen 
men efter den nya regleringen måste företaget istället redovisa aktuariella 
vinster och förluster i det egna kapitalet. Saab påverkas mer än andra företag 
av den nya regleringen på grund av att företaget har en liten omsättning i 
förhållande till antal anställda. 

2.2.3.  Skuldsät tningsgrad 

Det är ett nyckeltal som beskriver hur stora skulderna är i förhållande till det 
egna kapitalet. Skuldsättningsgraden är ett mått på hur företagets kapitalstyrka 
användas för att se relationerna mellan eget kapital och skulder. En 
skuldsättningsgrad som är över 1 innebär att skulderna är större än det egna 
kapitalet vilket tyder på att bolaget är mer utsatt för risk. Skuldsättningsgraden 
är stark relaterad till soliditeten. Soliditeten visar hur stor andel tillgångarna är 
finansierade med eget kapital. En hög skuldsättningsgrad innebär att företag 
har en låg soliditet (Damodaran 2012). Siffrorna i exemplet nedan kommer 
från SEBs årsredovisning. De svarta siffrorna är från 2011 och de röda 
siffrorna är den retroaktiva omräkningen av 2011 årsredovisningen. SEB 
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ändrade sin pensionsredovisning 2011, därför har vi valt att använda dessa 
siffror i våra uträkningar. 

 
 

Skuldsättningsgrad =  
!"#$%$  !"#$%&'
!"#$  !"#$%"&

 20,64 = !!"#$%!
!"#!$!

 21,96 = !!"##$!
!"#$%&

 

 
SEB´s skuldsättningsgrad ökar vid den retroaktiva omräkningen från 20,64 
procent till 21,96 procent beror på att SEB´s skulder har ökat samtidigt som 
det egna kapitalet har minskat. Förändringarna påverkar inte mer eftersom 
förändringen är liten i förhållande till helheten.   

 

2.2.4.  Kapitalomsättningshast ighet  

Med kapitalomsättningshastighet visar företaget hur försäljningen är i 
förhållande till det totala kapitalet. Kapitalomsättningshastigheten är ett 
nyckeltal och ett mått på arbetskraftsintensitet och kapitalintensitet som visar 
hur effektivt företaget använder sitt totala kapital i förhållande till 
omsättningen i företaget. Desto högre kapitalomsättningshastighet ett företag 
har desto mindre bundet kapital har företaget. För att öka 
kapitalomsättningshastigheten och minska det bundna kapitalet är det enklast 
att minska varulagret. Tjänsteföretag har vanligtvis högre 
kapitalomsättningshastighet än vad till exempel handelsföretag har, på grund 
av att handelsföretaget tillgångar är mindre (Damodaran 2012). Sifforna vi har 
valt i exemplet är från Trelleborgs årsredovisning. De svarta siffrorna är för 
2012 och de röda siffrorna är den retroaktiva omräkningen av 2012 
årsredovisningen.   

  
 

Kapitalomsättningshastighet =  
 !"#ä!!"#"$
!"#$%#  !"#$!"#

 0,7831 =  !"!#!
!"#$%

 0,7810 =  !"!#!
!"!!#

 

 
Ingen av de undersökta företagen har fått en större differens på deras 
kapitalomsättningshastighet. Förklaringen till det är att omsättningen inte 
påverkats av den retroaktiva omräkningen, samt att det totala kapitalet inte 
påverkats i större utsträckning eftersom IAS 19R (2013) påverkar mer 
nyckeltal som endast härleds till det egna kapitalet.   
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2.3. Redovisningsstandarder  

IASB´s ramverk för finansiell rapportering identifierar relevans och trogen 
återgivning som de två "grundläggande" kvalitativa egenskaperna för att 
information ska vara användbar för beslutsfattande. Informationen är relevant 
om det påverkar finansiärers beslut. Institutionella regler varierar mellan länder 
och påverkar innehållet i pensionstransaktionerna. Tillåta alternativ i 
redovisningsstandarden tillför ytterligare ett lager av dysfunktionell 
jämförbarhet. IASB´s satsning för att öka jämförelsen av finansiell information 
möjliggör för användarna att skilja på olikheter och likheter i den ekonomiska 
verksamheten för ett företag över tid och mellan enheter så att användarnas 
beslut om resurstilldelning kan underlättas (Gordon & Gallery 2012). 
Jämförbarhet av finansiell information har ansetts vara en av de fyra viktigaste 
kvalitativa egenskaper tillsammans med relevans, tillförlitlighet och förståelse. 
Förväntningar på jämförbarhet sträcker sig idag över nationsgränserna för de 
länder som har valt att följa internationella 
redovisningsstandarder.  Komplexitet och variationer i pensionsregelverken i 
olika länder har bidragit till svårigheterna att utveckla en universell 
pensionsredovisningsstandard som går att tillämpa internationellt (Gordon & 
Gallery 2012). Enligt Gordon och Gallery (2012) bidrar borttagandet av 
korridormetoden till färre valmöjligheter vilket kan leda till en oavsiktlig 
konsekvens, nämligen att det bara är den ytliga jämförbarheten som 
förbättras.  Genom att ta bort valmöjligheten att redovisa pensionsförpliktelser 
bör förekomsten av icke enhetlig jämförbarhet minska samtidigt som den 
grundliga jämförbarheten ökar. Trots detta så begränsas företagens 
valmöjligheter vilket kan leda till att det är den ytliga jämförelsen som 
förbättras. Om övergången till IFRS uppnår bättre jämförbarhet inom och 
över nationsgränserna går att diskutera. Detta beror i första hand på att i 
redovisningssammanhang är det svårare att bedöma redovisningsprestationer 
än fysiska objekt. För det andra, är jämförbarheten av finansiell information 
svår att mäta och kvantifiera. För det tredje beror jämförbarhet på om 
informationen är relevant och troget framförd som ett första villkor, och om 
den valda redovisningsmetoden är konsekvent tillämpad både hos olika företag 
och konsekvent över tid. Det är möjligt att den jämförbarhet som upplevs bara 
är en hägring av hur verkligheten är (Gordon & Gallery 2012). 
 
1973 grundades International Accounting Standards Committee (IASC) som 
en reaktion på ökad efterfrågan av harmonisering (Marton et al 2013). Vid den 
här tiden var de endast ett fåtal länder som valde att implementera dessa 
standarder. 2001 ombildades kommiteen och bytte namn till International 
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Accounting Standard Board (IASB). De standarder som IASB ger ut kallas 
International Financial Reporting Standards (IFRS). Företag i olika delar av 
världen har olika finansiering, antingen kapitalmarknadsorienterad eller 
finansiering via storägare och banker. Detta skapar skillnader i redovisningen 
då olika finansiärer har olika behov. Det finns idag över 40 standarder och vi 
har valt att fokusera på IAS 19R (2013) som behandlar de ämnen som är 
relevanta för vår uppsats (Marton et al. 2013). IFRS ska tillämpas av alla 
börsnoterad bolag i Europa (Marton et al. 2013).  

Redovisning av förmånspension är något som diskuterats i årtionden. FASB är 
den Amerikanska motsvarigheten till IASB, FASB´s senaste regelverk för 
pensionsredovisning kom 2006, SFAS 158. Det var den första av två faser på 
ett projekt som innehåller hur företag skulle få en bättre översyn över 
pensioner. SFAS var den första standarden som efterfrågade att företag hade 
pensionsplaner i balansräkningen. Innan införandet av SFAS 158 var 
pensionsskulden eller tillgången inte tydligt redovisad. Pensionstillgångar och 
skulder var oredovisade poster som redovisades antigen som en förbetald 
tillgång eller en upplupen skuld. FASB hade intentioner på att harmonisera 
med IASB under den andra fasen av pensionsprojektet för att lösa de 
kvarstående skillnaderna. FASB beslutade att avbryta pensionsprojektet med 
IASB för att istället utvärdera skillnaderna och sedan bestämma om att 
fortsätta arbetet med harmonisering av regelverken angående 
pensionsredovisning. Den 1:e januari 2013 när IASB införde den nya 
regleringen av pensionsredovisning blev det betydande skillnader mellan U.S. 
GAAP och IFRS. Regelverken skiljer sig åt, det är viktigt för Amerikanska 
bolag att vara medvetna om den tänkbara inverkan pensionsredovisningen kan 
ha på de finansiella rapporterna (Hartwell 2012). När SFAS 158 infördes 2006 
och företag började använda Projected Benefit Obligation (PBO) för att 
uppskatta sina pensionsskulder orsakade det att pensionsskulderna ökade 
drastiskt och därmed uppfattningen om risken (Houmes et al. 2011). När ett 
företag beräknar sina pensionsskulder enligt PBO uppskattas nuvärdet av den 
anställdes pension och företaget utgår från att den anställde kommer att 
fortsätta arbeta på företaget. Uträkningen tar hänsyn till framtida ökningar av 
pensionsavgiften vilket medförs om den anställde får löneökning. Den 
pensionsbestämda förpliktelsen PBO beräknas av en aktuarie (PWC 2015). 
Houmes et al. (2011) fokuserade på att se hur företagen valt att ändra sin 
pensionsredovisning efter den nya regleringen. Samt hur företagens aktiekurs 
påverkats sen de nya förbättrade pensionsredovisningen trädde i kraft. 
Houmes et al. (2011) kom fram till att företagen använder en högre 
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diskonteringsränta för att uppskatta pensionsskulden, vilket är en effekt då 
företagen använder PBO för att räkna fram pensionsskulden.  
 

2.4. IAS 19R (2013) 

IAS 19R (2013) används för att reglera hur företag ska redovisa ersättningar till 
anställda och vilka upplysningar som ska lämnas. IFRS-standarden ska 
tillämpas av arbetsgivare som redovisar ersättning till anställd. Med ersättning 
till anställd menas kortfristiga ersättningar, ersättningar efter avslutad 
anställning, övriga långfristiga ersättningar till anställd samt ersättning vid 
uppsägning (FAR 2013). Med ersättning efter avslutad anställning menas i IAS 
19R (2013), pensioner och engångsbelopp enligt pension och även övriga 
ersättningar som livförsäkringar och sjukvård efter avslutad anställning. IAS 
19R (2013) beskriver att de planer som avser ersättning efter avslutad 
anställning delas in i antingen avgiftsbestämda planer eller som 
förmånsbestämda planer (FAR 2013). Vilken plan som används beror på 
vilken ekonomisk innebörd de har och vilka villkor de rättar sig efter.  I den 
avgiftsbestämda planen är företagets förpliktelser avgränsade till de belopp 
som företaget har gått med på att betala till den anställde efter anställning 
avslutats. I det andra fallet där planen är förmånsbestämd är arbetsgivaren 
skyldig att ersätta den tidigare anställda efter överenskommen del (FAR 2013).  
Företaget bär till största del den aktuariella risken, vilket betyder att de står för 
skillnaderna i den förväntade ersättningen och den faktiska. Vidare står de 
även för investeringsrisken. I IAS 19R (2013) beskrivs företagets möjlighet att 
betala en försäkringspremie för att finansiera utbetalningarna till före detta 
anställda (FAR 2013).  
 
IAS 19R (2013) menar att redovisningen av avgiftsbestämda planer är 
okomplicerad, på grund av att det rapporterande företagets förpliktelser för 
varje period är de belopp som företaget ska betala i den perioden. I detta fall 
behövs alltså inga aktuariella antaganden för att beräkna några aktuariella 
vinster eller förluster. Den uträkning som görs är även i nästan alla fall utan 
diskontering (FAR 2013). 

 
Enligt IAS 19R (2013) är förmånsbestämda planer till skillnad från 
avgiftsbestämda planer komplicerade. Här krävs det aktuariella antaganden för 
att kunna beräkna kostnaderna då det kan uppstå aktuariella vinster och 
förluster. Då värdena ofta regleras många år efter att den anställda utfört 
tjänsterna används diskonterade värden för att räkna ut förpliktelserna. En 
förmånsbestämd plan kan vara helt ofonderad eller helt eller delvis fonderade 
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(FAR 2013). Betalningens storlek till fonden beror både på fondens finansiella 
ställning samt företagets förmåga att täcka underskottet av tillgångar som kan 
finnas i fonden.  Det är på grund av detta som företaget bär både den 
aktuariella risken och investeringsrisken för planen. Det är inte nödvändigt att 
den kostnad som redovisats stämmer med den avgift som betalas. Den 
förmånsbestämda nettoskulden ska så regelbundet som möjligt redovisas i de 
finansiella rapporterna så de skiljer sig så lite som möjligt från vad som skulle 
ha fastställts vid periodens slut. IAS 19R (2013) uppmuntrar men ställer inget 
krav på att företaget ska använda sig av en behörig aktuarie för att göra 
värderingen av kostnaderna (FAR 2013).  En aktuarie har matematiska, 
statistiska, ekonomiska och finansiella kunskaper. Aktuarien hjälper 
organisationer att förstå, kvantifiera och hantera olika risker 
(Aktuarieföreningen 2015). De rapporterande företaget kan göra en beräkning 
av förpliktelserna innan periodens slut. Rapporten ska sedan uppdateras med 
bland annat väsentliga transaktioner vid periodens slut så den stämmer 
överens med verkligheten. Det rapporterande företaget ska alltid redovisa den 
förmånsbestämda nettoskulden i sin finansiella rapport. I de fall det blir ett 
överskott ska nettotillgången värderas till de lägsta av antingen överskottet i 
den förmånsbestämda planen eller tillgångstaket som har beräknats med 
diskonteringssatsen. Den kostnad som företaget får från den 
förmånsbestämda planen påverkas av flera faktorer både demografiska 
faktorer och finansiella faktorer (FAR 2013). För att göra beräkningen av 
nuvärdet på de förmånsbestämda förpliktelserna används en metod som kallas 
”Projected Unit Credit Method”. Metod kan även kallas ”Accrued benefit 
method pro-rated on service” eller ”Benefit/years of service method” (FAR 
2013). En anställning skapar en förpliktelse enligt den förmånsbestämda 
planen även om det beror på en anställning i framtiden (FAR 2013).  
Tjänstgöring innan ersättning skapar en informell förpliktelse, då storleken av 
framtida tjänster som den anställde måste utföra innan ersättning minskar efter 
varje period. Vid uträkningen av den förmånsbestämda förpliktelsen används 
sannolikheten att den anställda inte kommer uppnå de krav som ställts för att 
få ersättningar som tillexempel sjukvård eller ersättningar efter avslutad 
anställning. Denna sannolikhet påverkar den förväntade förpliktelsens storlek 
(FAR 2013). Förpliktelsen kommer bli större för varje år ända tills den 
anställdes tjänstgöring inte leder till någon ökning av ersättningarna. Företaget 
fördelar ersättningarna på enskilda perioder enligt den formeln som gäller vid 
beräkningarna (FAR 2013).  
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2.5. Aktuariella antaganden 

Med aktuariella antaganden menar IAS 19R (2013) att företaget ska gör sina 
bästa uppskattningar av de faktorer som i slutändan avgör kostnaden för att 
lämna ersättning till personer som avslutat sin anställning (FAR 2013).  
Företagen skickar sina siffror till en aktuarie som sammanställer en rapport 
över de aktuariella antaganden som ska göras för att räkna ut de aktuariella 
vinsterna och förlusterna. När aktuarien är klar skickas aktuarierapport till 
företaget som sedan bokför den aktuariella förlusten eller vinsten (PWC 2015). 
De aktuariella antagandena innefattar demografiska och finansiella antaganden. 
De demografiska antagandena omfattar livslängden på personen som varit 
anställda, personalomsättning samt omfattning av förtidspensionering och 
arbetsförmåga. Hur stor andel av nuvarande och tidigare deltagare i planen 
samt anhöriga som blivit berättigade till ersättningarna. Demografiska 
antaganden tar även hänsyn till hur sjukvården utnyttjas av personer som 
omfattas i planen. Finansiella antaganden innebär diskonteringssatser och 
ersättningsnivåer angående framtida sjukvårdskostnader samt kostnader för 
handläggning (FAR 2013). Finansiella antaganden innefattar även skatter och 
avgifter som hänför sig till tjänstgöringen. Dessa antaganden är ömsesidigt 
beräknade och återspeglar det finansiella sambandet mellan inflation, 
löneökningstakt och diskonteringssatser. Det anges i IAS 19R (2013) att 
diskonteringsräntan har en väsentlig betydelse och ska i första hand fastställas 
på balansdagen. Den ska sättas efter den marknadsmässiga avkastningen på 
förstklassiga företagsobligationer eller fastställas av den marknadsmässiga 
avkastningen på statsobligationer vilket tillämpas i Sverige (FAR 2013). 

 

2.6. Aktuariella vinster och förluster 

En aktuariell vinst eller förlust beror på en ökning eller minskning, antingen av 
det verkliga värdet av tillhörande förvaltningstillgångar eller nuvärdet av den 
förmånsbestämda förpliktelsen. Det finns olika anledningar till varför 
aktuariella vinster och förluster uppkommer. Det kan bero på förändringar i 
uppskattning av framtida personalomsättningar, ökning av livslängd samt 
förändringar i löner eller förändringar i diskonteringsräntor som kan få 
effekter på utfallet såsom skillnader mellan diskonteringsräntan och den 
verkliga avkastningen från förvaltningstillgången (Marton et al. 2013). 
Aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat med 
ackumulerad effekt på det egna kapitalet. Vinster och förluster kommer aldrig 
att påverka resultatet.  
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2.7. Redovisningsprinciper 

Det är viktigt att företag förhåller sig till redovisningsprinciperna vid 
framställning av finansiella rapporter (Marton et al. 2013). Vid redovisning av 
pensioner är det framförallt viktigt att utgå från följande principer; relevans, 
jämförbarhet och korrekt återgivande (Marton et al. 2013). Information blir 
relevant om den leder till att användarens chanser att uppfylla uppsatta mål 
ökar. Informationen är också relevant om den minskar osäkerheter om 
framtiden för användaren. Finansiell information ska både kunna användas i 
förutsägande syfte, samt att kunna kontrollera och bekräfta något som redan 
har hänt för att vara relevant. Informationen behöver inte riktas mot alla 
användare för att anses som relevant utan det räcker att den riktar sig mot 
någon användare (Marton et al. 2013). 

 
Ofta när användarna ska fatta ett beslut står de mellan två eller fler alternativ. 
Ett sådant beslut kan vara att sälja eller behålla en investering eller att investera 
i något nytt. I de lägena måste informationen kunna jämföras med varandra 
för att vara användbar. Information behöver både vara jämförbar mellan 
företag samt över tid. Det är lätt att blanda ihop konsekvent tillämpning med 
jämförbarhet. Konsekvent tillämpning handlar om att göra samma saker och 
använda samma principer konsekvent över tid i ett företag. Jämförbarhet är 
det slutliga målet och konsekvent tillämpning är ett sätt att nå detta mål. 
Genom att skapa förutsättningar för jämförbarhet är ett grundsyfte i 
redovisningsreglering. Det leder till lägre transaktionskostnader och en 
effektivare marknad. För att detta ska fungera i praktiken är det av yttersta vikt 
att företagen tydligt visar när de bytt redovisningsmetod (Marton et al. 2013). 

 
Med korrekt återgivning menas inte att informationen ska vara helt fri från fel, 
däremot ska det inte finnas några fel eller utelämnanden i beskrivningen av 
fenomen. Det går till exempel inte att ta fram en uppskattning av 
marknadspriser som stämmer helt med verkligheten. Framställningen av den 
bakomliggande informationen är korrekt då tydliga beskrivningar ges angående 
uppskattningar som skett (Marton et al. 2013). 
 

2.8. Korridormetoden  

För att förklara korridormetoden har vi valt att illustrera metoden med ett 
exempel: Företaget Byggarnas Bygg AB har förmånsbestämd pensionsplan. I 
början av året finns följande information tillgänglig. Pensionsförpliktelsen har 
ett värde som motsvarar 450 miljoner kronor och förvaltningstillgångarna 
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uppgår till ett värde av 500 miljoner kronor. Eftersom korridorvärdet är 10 
procent av det högsta värdet av pensionsförpliktelsen eller 
förvaltningstillgångarna blir korridorvärdet 500*0,10=50. Företaget har under 
året ådragit sig en aktuariell vinst på 80 miljoner kronor och det överskjutande 
värdet är därför 80-50=30 miljoner kronor. Det överskjutande värde ska sedan 
divideras med den genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden på de 
personer som ingår i pensionsplanen, vilket är 10 år i detta exempel. Skillnaden 
blir 30 miljoner, dessa 30 miljoner dividerat med den återstående 
genomsnittliga tjänstgöringstiden 10 år (30/10=3). 

 
Aktuariell vinst 80 
Korridormetoden -50 
Överskjutandevärde =30 
Återstående Pensionstid /10 
Redovisade aktuariella vinster =3 
Tabell 1: Exempel på korridormetoden 

 
Intäkten enligt korridorsmetoden kommer påverka resultaträkningen med 3 
miljoner. De ackumulerade oredovisade vinsterna vid periodens slut uppgår till 
107 miljoner (80+30-3) (Sundgren et al. 2009).  

 

2.9. Direkt mot resultaträkning 

Enligt metoden då företaget redovisar direkt mot resultaträkningen ska alla 
aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen i den period då de 
inträffat.  Denna metod används inte av många företag då den skapar hög 
volatilitet i resultaträkningen (Morais, 2008).  
 

2.10. Direkt mot eget kapital 

Det uppstår ett överskott om förvaltningstillgångarna är större än värdet på 
pensionsförpliktelsen. Tanken är att företaget ska uppskatta värdet på 
pensionsförpliktelsen med hjälp av PUCM, vilket innebär att företaget 
beräknar ett ersättningsbelopp som uppstår när personer får anställning hos 
företaget. Därefter dras eventuella förvaltningstillgångar bort. Om värdet på 
förvaltningstillgångarna är större än värdet på pensionstillgångarna ska 
företaget redovisa en tillgång istället för en skuld. Värdet ska sedan redovisas i 
balansräkningen (Sundgren et al. 2013). Det belopp som påverkar 
resultaträkningen är kostnader avseende tjänstgöring från tidigare perioder och 
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förluster eller vinster från regleringar. Det ska även ingå räntekostnader i 
resultaträkningen (Sundgren et al. 2013). Sedan ska storleken på den 
omvärderade förmånsbestämda nettoskulden eller nettotillgången redovisas i 
det egna kapitalet. Omvärderingar uppstår på grund av aktuariella vinster och 
förluster som uppkommer under året (FAR 2013). 
 

2.11. Agentteorin 

Agentteorin används för att definiera och analysera förhållanden mellan olika 
positioner i ett företag. Teorin är inriktad på att se relationen mellan två 
individer. Det är principal som är uppdragsgivaren och det är agenten som utför 
uppdraget åt principalen. När principalen ber agenten att utföra uppdraget får 
agenten hela ansvaret för att uppdraget ska bli korrekt utfört. Det 
grundläggande förhållandet mellan principalen och agenten är att principalen vill 
få ett uppdrag utfört av agenten. I gengäld får agenten en belöning när uppdraget 
slutförts (Nygaard et al. 2002). Ett vanligt exempel är förhållandet mellan 
aktieägarna (principal) och VD (agent). Förutsättningar för att agentteorin ska 
uppstå är att det tecknas ett kontrakt mellan parterna. I agentteorin görs 
antagandet att principalen och agenten är nyttomaximerande vilket innebär att 
båda parterna försöker åstadkomma största möjliga nytta. Därför blir bidrag 
och belöning centrala begrepp inom teorin. Nyttan antas vara pareto-optimal, 
vilket innebär att om ena partens nytta ökar kommer den andra partens nytta 
reduceras. Inom agentteorin finns det en målkonflikt där principalen vill få ett 
stort bidrag för en så liten belöning som möjligt. Agentteorin antar också att 
det är informationsasymmetri mellan principalen och agenten eftersom agenten har 
mer information om företaget än principalen. Det blir därför svårt för principalen 
att bedöma om agentens bidrag motsvarar belöningen (Nygaard et al. 2002). 
Agenten kan även vara riskovillig vilket innebär att agenten måste ta en risk när 
det gäller det egna bidraget. Om agenten tvingas öka sin risk kommer 
kompensation för uppdraget att öka (Nygaard et al. 2002). 

 

2.12. Legitimitetsteori  

Legitimitetsteorin grundar sig i att organisationer ständigt strävar efter att 
handla enligt de normer och gränser som samhället ställer. Det innebär att 
legitimiteten uppfattas av de utomstående parterna. De normer och gränser 
som organisationen strävar efter är inte fasta, utan är föränderliga över tid. 
Därför måste organisationer svara på förändringarna för att handla i enighet 
med samhällets värderingar (Deegan och Unerman 2011). Legitimitet kan 
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definieras som ett tillstånd som existerar när en organisations värdesystem 
stämmer överens med det större värdesystem som finns i det sociala systemet 
som organisationen befinner sig i. Finns det, eller om det uppstår, skillnader 
mellan värderingarna uppstår det hot mot organisationens legitimitet (Deegan 
och Unerman 2011). Deegan och Unerman (2011) påstår att legitimitetsteorin 
bygger på ett socialt kontrakt mellan organisationen och samhället. Det sociala 
kontraktet är inte lätt att definiera och begreppet används för att 
organisationen ska indirekt och direkt förstå vad samhället kräver av 
organisationen för att organisationen ska få vara verksam i samhället (Deegan 
och Unerman 2011). Legitimitet är en generell uppfattning eller antagandet att 
de åtgärder som en organisation gör är önskvärda, korrekta eller lämpliga inom 
vissa konstruerade sociala system där man följer normer, värderingar, 
övertygelser och definitioner (Suchman 1995). Så länge organisationen 
uppfyller legitimitetskraven som samhället ställer kommer samhället ge 
organisationen tillstånd att fortsätta med sin verksamhet. Förr ansågs vinst 
vara ett mått på hur bra organisationen uppnådde legitimitet i samhället. De 
senaste decennierna har det förändrats. Under 1960-talet märktes en 
förändring i USA. Regleringen för hur organisationer bedrev sin verksamhet 
ändrades drastiskt och organisationer blev tvungna att ta hänsyn till sociala 
frågar, det räckte inte längre att organisationer gick med vinst (Deegan och 
Unerman 2011). Om samhället inte anser att organisationen handlar på ett 
legitimt sätt, kan samhället se till att organisationen får det svårt att bedriva sin 
verksamhet genom att minska eller eliminera efterfrågan på produkten som 
organisationen tillverkar. Regeringen kan inför skatter som gör det svårt för 
organisationen att överleva då kostnaderna ökar (Deegan och Unerman 2011). 
 

2.13. Institutionsteori  

Institutionell teori används för att förklara på vilka sätt företag inom samma 
bransch liknar varandra. Institutionell teori är i motsatsen till många andra 
organisatoriska teorier där andra teoriers främsta uppgift är att benämna 
skillnader som uppstår. Inom institutionell teori förutsätts att organisationer 
antar rutiner och strukturer som anses legitima av andra liknande 
organisationer inom samma bransch. Det görs även då dess funktionalitet i det 
egna företaget kan ifrågasättas. Enligt teorin kan organisationen tillämpa 
strukturer och praxis som beaktas som legitima genom tradition och imitation 
av andra organisationer, men även genom normativa påtryckningar (Meyer och 
Rowan 1977). Morais (2012) påstår därför att det är vanligt att organisationer 
väljer liknande redovisningsprinciper då företag bedriver samma typ av 
verksamhet eller är verksamma inom samma bransch.          

 



30 
 

Institutionell teori kan förklara varför det är svårt att förändra redovisningen. 
Det vill säga varför förändringen av redovisningsprinciper går sakta. Enligt 
institutionell teori beror det på att mänskliga aktiviteter går generellt långsamt 
fram när människor har blivit vana att göra på ett speciellt sätt och tycker 
därmed att det är det rätta sättet att utföra arbete på (Artsberg 2003).  

 
DiMaggio och Powell (1983) påstår att en organisations handlingssätt kan 
förklaras med de strukturella förändringar som uppstår i organisationens 
omgivning samt av de institutionella kraven som riktas mot organisationen. 
Enligt DiMaggio och Powell (1983) finns det tre former av förändringar av 
omgivningen som påverkar det organisatoriska beteenden; tvingande 
isomorfis, imiterande isomorfis och normativ isomorfis. Tvingande isomorfis 
är den första formen som författarna diskuterar och innebär en tvingande 
ändring av omgivningen. Vilket utvecklas genom politiska beslut och bristande 
legitimitet på marknaden (DiMaggio och Powell 1983). Den andra formen av 
förändring är imiterande isomorfis, vilket innebär att det finns en osäkerhet 
inom organisationen. När det finns osäkerhet i en organisation tenderar 
organisationen att imitera andra organisationer eftersom de tror att den andra 
organisationen har en bättre förståelse för det tekniker som kan motverka 
osäkerheten (DiMaggio och Powell 1983). Den tredje formen av förändring är 
normativ. Det uppstår när en organisation har många anställda med liknande 
professionella bakgrund. Den professionella bakgrunden gör att personerna 
som arbetar i organisationen har samma intellektuella grund och att dessa 
personer ömsesidigt bildar nätverk som skapar organisationer som liknar 
varandra (DiMaggio och Powell 1983).    
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3. Metod 

 
I kapitlet kommer tillvägagångssättet att förklaras. Studien grundar sig i att granska om 
relevansen och funktionalitet har ökat i börsnoterade bolags nyckeltal, samt om det förenklat 
jämförbarheten. 

 

3.1. Val av metod  

Studien som genomförts baseras på insamlad information från företags 
årsredovisningar. Den kvantitativa strategin är bäst lämpad för denna typ av 
studie. Då arbetet baseras på faktiskt siffror från årsredovisningarna istället för 
personliga uppfattningar (Bryman och Bell 2013). Den kvantitativa metoden 
lämpar sig, då mycket data samlas in och en övergripande bild av förändringen 
visar hur IAS 19R (2013) påverkat företagens redovisning av pensioner. Den 
kvantitativa studien gör att fler företag kan inkluderas i undersökningen 
(Jacobesen 2013).       

 

3.2. Datainsamling 

Vi har hämtat vår data i företags årsredovisningar. För att se förändringen i 
nyckeltalen utformades en modell i Microsoft Exel som samanställde 
resultaten. Siffrorna från årsredovisningarna 2008-2012 sattes in i modellen för 
att jämföra nyckeltalen med varandra. Vi valde att fokusera på talen från år 
2012. Den retroaktiva omräkningen av 2012 i 2013 årsredovisning innebär att 
relevanta siffror kan tydas då endast den retroaktiva omräkningen beror på 
införandet av IAS 19R (2013).  

 
Vår studie gick ut på att granska hur företag påverkats av förändringen IAS 
19R (2013) som är en del av IASB´s redovisningsregler. Det är endast 
börsnoterade bolag måste följa reglerna. Därför har företage från OMX 
Stockholm Large Cap valts ut. Det har samlats in data från 13 olika 
börsnoterade bolags årsredovisningar, urvalet består av de fem största svenska 
bankerna och åtta svenska verkstadsbolag. Vi har granskat årsredovisningarna 
mellan åren 2008-2014, årsredovisningarna var till förfogande på respektives 
bolags hemsida. När IAS 19R (2013) infördes var de företag som tidigare 
tillämpat korridormetoden tvungna att göra en retroaktiv omräkning av sina 
årsredovisningar 2012. Vilket gör att vi får en rättvisande bild av hur 
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borttagandet av korridormetoden påverkat nyckeltalens relevans och 
funktionalitet samt om förändringen lett till en förenklad jämförbarhet.  
 
I praktiken har företagens aktuariella vinster och förluster granskats före och 
efter införandet av IAS 19R (2013). Av de 13 företag vi undersökt hade 12 av 
dem tillämpat korridormetoden innan den obligatoriska IAS 19R (2013) 
infördes. Korridormetoden påverkade resultaträkningen med en liten del av de 
totala aktuariella vinsterna och förlusterna då endast en del av 
pensionsförpliktelsen eller förvaltningstillgången togs upp till 10 procent. Som 
sedan delas med den genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden på de 
personer som ingått i pensionsplanen (FAR 2013). 

 

3.3. Databearbetning  

Insamlingen av data kommer från 91 olika årsredovisningar och de utvalda 
företagens årsredovisningar som studeras är från 2008-2014. Vi har granskat 
åren 2008-2014 för att bilda oss ett historiskt perspektiv på företagens 
nyckeltal samt undersökt om vi såg några tydliga mönster om hur företagen 
påverkats av konjunkturen och andra faktorer. Respektive årsredovisning 
granskades noggrant för att dela in företagen efter hur de redovisade 
pensionsskulden. För att förstå informationen lades stor vikt vid att förstå och 
tolka noten om pensionsskulder. Det är koncernredovisningen som ska följa 
IASBs regler, därför undersökter vi hela koncernens balansräkning samt den 
tillhörande pensionsnoten. Vi har även undersökt vilka diskonteringsräntor 
företagen använt när de räknat ut pensionsskulden eftersom det finns 
incitament till att prestera goda resultat i företagen.    

 
Av de 13 företag som vi undersökt visade det sig att inget företag redovisade 
sina aktuariella vinster och förluster direkt i resultaträkningen. Endast 1 
företag redovisade sina aktuariella vinster och förluster mot eget kapital innan 
det blev obligatoriskt och 12 av de undersökta företagen redovisade sina 
aktuariella vinster och förluster enligt korridormetoden. Det innebär att 92 
procent av företagen använde korridormetoden för att redovisa sina 
pensionsskulder innan IAS 19R (2013).  

 
Redovisningsmetod Andel 
Resultaträkning 0 % 
Korridormetoden 92 % 
Mot Eget Kapital 8 % 
Totalt 100 % 
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För att analysera och besvara vår frågeställning om nyckeltalens relevans och 
funktionalitet har förenklat jämförbarheten efter borttagandet av 
korridormetoden, har studies resultat kopplats ihop med tidigare forskning 
som finns presenterat i den teoretiska referensramen.  
   

3.4. Validitet & Reliabilitet    

Det är viktigt att undersökningen försöker minimera problem som har att göra 
med validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) även när en kvantitativ 
metod tillämpas (Jacobsen 2002). Bolagen som vi har granskat befinner sig på 
en börsnoterad marknad med många olika aktörer där redovisningen har 
godkänts av en extern revisor. De årsredovisningar som vi har granskat kan 
därför anses som valida. En annan aspekt som gör att granskandet av 
årsredovisningar blir mer valid, är att vi själva utifrån vad företagen presenterat 
i sina årsredovisningar kan bedöma vilket som är relevant för uppsatsen. Om 
personer med ledande positioner i företaget, eller revisorer intervjuats skulle 
validiteten försämras då personerna är partiska (Jacobsen 2002). Om 
undersökningen görs om skulle den generera samma resultat, därför anses 
undersökningen ha hög reliabilitet (Eliasson 2013).  
 

3.5. Kritik 

Studien har enbart haft sin utgångspunkt från årsredovisningar. Det innebär 
att en risk uppstår eftersom företagen själva vill framhålla informationen som 
visar företaget ur sitt bästa jag till allmänheten. Information ska trots detta 
bedömas som relevant och stabil, då företagen är granskade av revisorer som 
följer IASBs regelverk.   
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4. Empiri 

Data presenteras med hjälp av tabeller och diagram, samt förklaringar som ligger under 
diagrammen för att det ska bli lättare att följa med i våra resonemang. Samtliga diagram 
har vi själva producerat. De tabeller som hänvisas till finns i bilagan.     
 
Vi har valt att granska bolag i två olika branscher för att se om påverkan av 
borttagandet av korridormetoden har påverkat företag med olika 
kapitalstruktur annorlunda. Vi har studerat företag som följer de standarder 
som finns i IAS 19R (2013) för att tydligt se effekten av ändringen 2013. I 
några bolag har det varit svårare än andra att hitta relevant information. En 
anledning till detta är att företagen tagit till sig upplysningskraven i varierande 
grad. Branscherna vi valt att granska är bank och verkstadsbolag. Företagen vi 
valt är: 

 
Bank:   Verkstadsbolag: 
Nordea   SKF 
SBAB   Volvo 
SHB   PEAB 
SEB   Sandvik 
Swedbank   SAAB 

   Boliden 
   Trelleborg 
   Skanska 
  

I våra tabeller har vi valt att redovisa nyckeltalen för åren 2008-2014. I våra 
diagram har vi valt att endast presentera data från året 2012. Då det under 
2012 ska finnas siffror som framtagits med hjälp av korridormetoden men 
även en retroaktiv omräkning på siffrorna med redovisning direkt mot eget 
kapital från 2013. Det blir en tydlig bild över de effekter elimineringen har 
bidragit till.  
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4.2. Skuldsättningsgrad  

 
Diagram 1: Skuldsättningsgrad Verkstadsbolag (ggr) 

 
I diagram 1 visas förändringen i skuldsättningsgrad hos företag som befinner 
sig i verkstadsindustrin till följd av borttagandet av korridormetoden. Diagram 
1 visar att samtliga bolag har fått en ökning i deras skuldsättningsgrad efter 
den retroaktiva omräkningen. Volvo är det företag som fått största 
förändringen. Volvos skuldsättningsgrad har ökat från 2,9 till 3,4 vilket 
motsvarar en ökning på 0,5 gånger. SAAB har gjort den näst största 
förändringen. SAAB går från en skuldsättningsgrad på 1,11 till 1,8 vilket 
motsvarar 0,47 gånger. De bolag som fått den minsta förändringen är SKF 
och PEAB. De har båda en så liten förändring att den inte är värd att notera. 
Skanska har inte redovisat någon retroaktiv omräkning och finns därför endast 
med som en stapel i diagrammet. I tabell 2 (bilaga) visas företagens nyckeltal 
under ett längre tidsintervall för att göra det möjligt att se trender. Tabell 2 
(bilaga) visar också att de flesta bolagen har ungefär samma utveckling på sin 
skuldsättningsgrad under de aktuella åren. 

 
Diagram 2: Skuldsättningsgrad Bank (ggr) 
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Diagram 2 beskriver hur IAS 19R (2013) har påverkat bankernas 
skuldsättningsgrad efter att korridormetoden tagits bort och den retroaktiva 
omräkningen gjorts för år 2012.  Av diagrammet går det att utläsa att två av de 
fem bankerna har minskat sin skuldsättningsgrad. Nordea och SBAB`s 
skuldsättningsgrad har minskat marginellt. De andra tre bankerna, SHB, SEB 
och Swedbank har istället ökat sin skuldsättningsgrad efter omräkningen av 
pensioner. Det som kan reflekteras över i diagramet är att fyra av fem banker 
har en liknande skuldsättningsgrad men SBAB har mer än en dubbelt så hög 
skuldsättningsgrad än det andra bankerna. I tabell 3 (bilaga) visas det att 
bolagen har en liknande skuldsättningsgrad mellan 2008-2013, förutom SEB 
skuldsättningsgrad 2008, den är mycket högre än åren efter.      
 

4.3. Soliditet 

 

 
Diagram 3: Soliditet Verkstadsbolag (%) 

 

Diagram 3 visar att samtliga bolag fick en lägre soliditet efter omräkning av 
pensionsskulden. Störst förändring uppstod i SAAB, de fick en sänkning i 
soliditet med åtta procentenheter. Lägst förändring hade SKF och PEAB som 
har så små förändringar att de inte är värda att noteras. Diagram 3 visar också 
att samtliga bolag som redovisat en retroaktiv omräkning har fått en försvagad 
soliditet. Skanska saknar en soliditet i omräkningskolumnen, vilket är en följd 
av att de inte redovisat någon retroaktiv omräkning då de tillämpat redovisning 
mot eget kapital sedan tidigare. Tabell 4 (bilaga) visar att samtliga bolag har en 
liknande trend i sin utveckling av soliditet. Trelleborg är de bolag som ökat 
mest över tidsperioderna.  
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Diagram 4: Soliditet Bank (%) 

 

Diagram 4 visar att de retroaktiva omräkningarna av pensionerna inte påverkar 
bankernas soliditet i samma utsträckning som verkstadsbolagen i diagram 3. 
Det är endast SEB`s soliditet som har påverkats. Omräkningen sänkte SEB´s 
soliditet med 1 procentenhet. Tabell 5 (bilaga) visar att soliditeten har följt 
samma mönster under perioden 2008-2014. Det är ingen banks soliditet som 
avviker märkbart under något år i undersökningens tidsintervall.      

 

4.4. ROE  

 
Diagram 5: ROE Verkstadsbolag (%) 

 

Diagram 5 visar att nyckeltalet ROE har ökat hos bolagen Sandvik och SAAB 
samtidigt som det har minskat för SKF, Volvo och Boliden. PEAB och 
Trelleborg visar en obetydlig förändring och Skanska har inte redovisat någon 
retroaktiv omräkning och visas därför bara som en stapel. Boliden har fått den 
största effekten på omräkningen. Bolidens ROE minskar med åtta 
procentenheter vid den retroaktiva omräkningen. Både Sandvik och SAAB får 
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ett förhöjt ROE med tre procentenheter. Skanska saknar ett ROE i 
omräkningskolumnen. Vilket är en följd av att de inte redovisat någon 
retroaktiv omräkning då de tillämpat redovisning mot eget kapital redan 
tidigare. 
 

 
Diagram 6: ROE Bank (%) 

 
Diagram 6 visar att bankernas ROE inte påverkats efter borttagandet av 
korridormetoden. Den enda banken som påverkats är SEB och den påverkan 
är marginell. Tabell 7 (bilaga) visar att bankernas ROE har varit stabil mellan 
åren 2011-2014. Mellan åren 2008-2010 har bankernas ROE fluktuerat mer. 
Swedbank hade en negativ ROE 2009 vilket ingen annan bank haft under åren 
som undersökts. Det går även att utläsa av tabell 7 (bilaga) att SEB hade en låg 
ROE under 2009.  

 

4.5. Kapitalomsättningshastighet  

 

 
Diagram 7: Kapitalomsättningshastiget Verkstadsbolag (ggr) 
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Det är svårt att utläsa något från diagram 7. Det beror på att förändringarna 
efter den retroaktiva omräkningen inte har påverkat 
kapitalomsättningshastigheten i någon större utsträckning. De bolag som har 
störst förändring i kapitalomsättningshastighet är SAAB och Trelleborg. Båda 
bolag hade en förändring på 0,02 gånger. Att det bara finns en stapel för 
Skanska beror på att de inte redovisat någon retroaktiv omräkning. Tabell 8 
(bilaga) visar tydligare de förändringar som skett. De flesta bolag har gjort en 
liten ökning men då de varit så små har vi valt att avrunda nyckeltalen och 
därför syns inga förändringar i varken diagram 7 eller i tabell 8 (bilaga). 
Skanska saknar en kapitalomsättningshastighet i omräkningskolumnen vilket är 
en följd av att de inte redovisat någon retroaktiv omräkning då de tillämpat 
redovisning mot eget kapital redan tidigare. 
 
 

 
Diagram 8: Kapitalomsättningshastighet Bank (ggr) 

 
Diagram 8 visar att bankerna har en låg kaptialomsättningshastighet. Nordea 
avviker från övriga bankers kapitlomssätningshastighet med en hastighet på 
0,832. De andra bankerna har en kapitalomsättningshastighet som är under 
0,1. Kapitalomsättningshastigheten i Nordea är den enda som påverkats av 
den retroaktiva omräkningen av IAS 19R (2013). Tabell 9 (bilaga) visar att 
företagens kaptialomsättningshastighet inte har ändrats nämnvärt under 2008-
2014.  
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4.6. Förändring Eget Kapital 

 

 
Diagram 9: Förändring eget kapital, Bank och Verkstadsbolag 
 
Diagram 9 visar förändringen i företagens egna kapital på grund av ändringen i 
IAS 19 R (2013). Diagram 9 visar förändringen indelat i banker och 
verkstadsbolag. Alla de undersökta bolagens egna kapital år 2012 före och 
efter IAS 19R (2013) har lagts ihop för att göra det möjligt att få en 
översiktsbild av påverkan förändringen har på kapitalstrukturen. I båda fallen 
har företagens egna kapital minskat efter förändringen 2013. Bankernas egna 
kapital har minskat från 359 259 Mkr till 346 548 Mkr. Hos verkstadsbolagen 
har det egna kapitalet minskat från 224 167 Mkr till 207 033 Mkr.  
 

 

 
Diagram 10: Förändring totala skulder, Bank och Verkstadsbolag 

 

I diagram 10 är det svårt att utläsa skillnaderna då det är stora summor som 
hanteras. Förändringen är därför liten om den sätts i proportion till de totala 
skulderna. Ser vi i tabell 12 (bilaga) går det att utläsa att Swedbank och SHB 
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har ökat sina skulder med 2100 miljoner, däremot har de andra bankerna 
SBAB, SEB och Nordea minskat sina skulder med 5890 miljoner kr. Alla 
verkstadsbolagens skulder har ökat efter omräkningen. 

 

4.7. Diskonteringsräntor, 2013 

 

 
Diagram 11: Diskonteringsräntor 2013  

 

I diagram 11 redovisas de olika företagens diskonteringsränta som använts 
2013. Verkstadsbolagen diskonteringsräntor visas med blå färg och bankernas 
diskonteringsräntor visas med grå färg. Bland verkstadsbolagen är det Sandvik 
som använder högsta diskonteringsräntan. De använder en ränta på 3,9 
procent i sina antaganden. Peab använder den lägsta diskonteringsräntan bland 
verkstadsbolagen. De räknar med 2,2 procent i sina antaganden. Det skiljer 
alltså 1,7 procent mellan högsta och lägsta diskonteringsräntan hos 
verkstadsbolagen.  Bland bankerna är det Nordea som har den högsta 
diskonteringsräntan. De använder sig av en 3,75 procentig diskonteringsränta i 
sina antaganden. 2 procent är den lägsta diskonteringsräntan som används 
bland bankerna och det är SHB som räknar med den. Skillnaden mellan lägsta 
och högsta bland bankerna blir då 1,75 procent.   
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi analysera den data som vi har samlat in i empiriavsnittet. 
Utgångspunkten har vi i vår inledning och i vår teoretiska referensram. 

 
 
Fasshauer et al. (2008) gjorde 2005 en studie i Storbritannien där forskarna 
studerade hur företagen redovisade sina pensionsskulder. Det visade sig att de 
flesta företagen redovisade sina skulder enligt korridormetoden men det var 
även många företag som redovisade sina pensionsskulder mot eget kapital 
vilket den nya IAS 19R (2013) kräver. Av de 13 svenska företagen som vi 
undersökt är det endast Skanska som redovisat sina pensionsskulder mot eget 
kapital sedan detta blev möjligt 2004 och SEB implementerade 
redovisningsmetoden 2011. Det är noterbart eftersom det var nästan hälften 
av alla bolag i Storbritannien 2005 som redovisade sina pensionsskulder mot 
eget kapital. Det tyder på att Storbritannien tidigt arbetade med att bli mer 
transparent i sin redovisning angående pensionsskulder. Vi kan konstatera att 
mer än 85 procent av de undersökta bolagen i vår studie kom att påverkas av 
ändringarna av IAS 19R (2013).   

 

5.1. Nyckeltal  

I vår studie har vi funnit att effekten av att eliminera korridormetoden som 
alternativ vid pensionsredovisning har blivit mycket mindre än vad tidigare 
studier förutspått. Lantto och Sahlström (2009) menar att en striktare reglering 
leder till stora förändringar i företags nyckeltal. I vår studie ser vi se att det 
sker vissa förändringar på nyckeltal men inte alls i den utsträckning som 
Lantto och Sahlström (2009) förutspått. Det går heller inte att se några tydliga 
samband i påverkan på nyckeltalen. Det kan tyckas konstigt att de inte blir 
större påverkan på nyckeltalen, då vi ser i vår studie att det gemensamma egna 
kapitalet för alla studerade företag både för banker och för företag verksamma 
inom verkstadsindustrin har minskat. Även om det minskat i alla bolag med 
miljonbelopp är det inte så stor del av företagens totala egna kapital. Vilket är 
en av anledningarna till den avsaknad av stora förändringar som förutspåddes 
innan omräkningen. Fasshauer et al. (2008) kom i deras studie fram till att 
många bolag förbinder stora delar av sina förluster till diskonteringsräntan. De 
hävdar att det är antagandet om diskonteringsräntan som påverkar de 
aktuariella vinsterna och förlusterna. Den låga räntenivån under de aktuella 
åren har bidragit till att det inte blivit större aktuariella vinster och förluster för 
företagen (Svenskt Näringsliv 2009). Att företagen innan omräkningen 
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räknade med att det egna kapitalet skulle minska stämmer med de resultat vi 
kommit fram till om man ser till branscherna i helhet (Fasshauer et al. 2008). 
Om vi ser till förändringar hos enskilda företag går det att urskilja vissa 
förändringar som ligger i linje med det som Lantto och Sahlström (2009) 
beskriver. Exempelvis har Boliden minskat sin ROE med 6 procent och SEB 
har ökat sin skuldsättningsgrad med 1,33 gånger. Det som säger emot de vi 
tidigare räknat med att få fram i vår empiri, är att samtidigt som Boliden 
sänker sin ROE med 6 procentenheter så ökar Saabs ROE med 1 
procentenheter. Att samtliga bolag bland de granskade verkstadsbolagen fick 
en högre skuldsättningsgrad efter den retroaktiva omräkningen stämmer 
överens med de väntade effekterna. Eftersom alla aktuariella vinster och 
förluster nu ska tas upp direkt i det egna kapitalet, blir effekten att skulderna 
ökar i förhållande till det egna kapitalet som istället minskar. Våra resultat i 
empiriavsnittet stärker antagandet att skuldsättningsgraden är starkt relaterad 
till soliditeten (Damodaran 2012). Som sagt har alla verkstadsbolag fått en 
ökad skuldsättningsgrad efter omräkningen samtidigt som soliditeten har 
minskat för samtliga bolag. Saab är det bolag som visar största förändring, de 
har sänkt sin soliditet med 8 procentenheter. Att ett företags soliditet sjunker 
leder till att företagen ser mindre kreditvänliga ut och det kan ha effekt på 
olika intressenter. Vi tror att intressenterna är insatta i de nya standarderna och 
att de inte kommer påverkas. Något som vi tyckte var anmärkningsvärt när vi 
började analysera vår empiri var att skuldsättningsgraden minskade för Nordea 
och SBAB, samtidigt som de andra bankerna ökade sin skuldsättningsgrad. 
Enligt teorin bör skuldsättningsgraden öka eftersom pensionsskulderna tas 
upp i balansräkningen istället för i resultaträkningen. Förklaringen kan vara att 
de andra tre bankerna har mer anställda FAR (2013). Eftersom 
pensionsskulden baseras på antal anställda påverkas ett företag med många 
anställda mer än ett företag med färre anställda (PWC 2013). Det går även att 
förklara detta med de låga diskonteringsräntorna som används för att räkna 
fram pensionsskulderna vilket Houmes et al. (2011) beskrev i sin artikel. 
Företag med låg finansiell risk hade onormal positiv inverkan på företagets 
avkastning. Det kan poängteras att skuldsättningsgraden och soliditeten hänger 
ihop men det är bara en av bankernas soliditet som minskat efter 
omräkningen. De andra bankerna har behållit samma soliditet som innan den 
retroaktiva ändringen av pensionsskulder.  

 
Även i våra uträkningar av ROE är det svårt att dra några tydliga slutsatser. 
Bland verkstadsbolagen är det cirka hälften av bolagen som har ökat i ROE 
och hälften som har minskat. Något som går att utläsa är att hos de 
undersökta bankerna så har det inte blivit någon påverkan överhuvudtaget. Då 
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ROE påverkas av omsättning och totalt eget kapital är det intressant att se hur 
det har påverkats efter omräkningen. Omsättningen är den samma men det 
egna kapitalet har minskat hos majoriteten av bankerna. Det är stora belopp 
men då bankerna har stora poster i eget kapital blir förändringen inte så stor. 
Det är anledningen till avsaknaden av påverkan på nyckeltalet. Återigen går det 
att anta att de aktuariella antaganden som gjorts hos företagen har gjorts med 
syfte att minska volatiliteten i det egna kapitalet och det låga ränteläget under 
denna period har gjort detta möjligt (PWC 2015). 

 
Kapitalomsättningshastigheten har inte påverkats i verkstadsbolagen eller 
bankerna något nämnvärt efter den retroaktiva omräkningen. Detta kan 
förklaras med att nyckeltalet räknas ut genom att ta omsättningen delat med 
det totala kapitalet. De retroaktiva omräkningarna har påverkat företagens 
räkenskaper i de aktuella posterna minimalt vilket är anledningen till de låga 
förändringarna.  

 
Som vi nämnt tidigare har samtliga verkstadsbolag fått mindre eget kapital 
efter den retroaktiva omräkningen. Bland bankerna är det två bolag som 
istället har ökat sitt egna kapital efter omräkningen 2012. Det går att se i 
diagram 9 att det har blivit en liten effekt av det totala egna kapitalet. Det 
beror på att volatilitet har minskat på grund av de låga diskonteringsräntorna 
som använts vid antagandet av aktuariella vinster och förluster. Då det ges 
möjlighet till antaganden finns det fortfarande faktorer som försvårar 
jämförbarheten. Jämförbarheten har alltså inte blivit så transparent som Amen 
(2007) antog i sin artikel. Det är helt klart en mer rättvisande bild men det 
krävs mycket tid och mer än bara baskunskap för att reda ut på vilket sätt 
företagen har tagit fram sina antaganden och på vilka grunder. Det medför en 
ökning i nyckeltalens funktionalitet och relevans. Relevansen och 
funktionaliteten i företagens finansiella rapporter ökade i och med 
implementeringen av IAS 19R (2013). På grund av att företagen endast kan 
välja en metod för hur pensionsskulden ska redovisas, finns det inte utrymme 
för företagen att välja metod efter vad som ser bäst ut för omvärlden. Det 
innebär även att jämförbarheten globalt sett ökar.  

 
I studiens upptakt förutsatte vi att skulderna i bolagen skulle öka efter att 
korridormetoden tagits bort. Resultaten av vår undersökning visade att tre av 
bankerna; Nordea, SBAB och SHB´s skulder minskade efter den retroaktiva 
omräkningen. Vilket är motsatsen till vad vi hade räknat med innan vi gjorde 
vår undersökning. Det innebär att vissa av företagen har fått bättre nyckeltal 
efter att korridormetoden tagits bort. Det visar att korridormetoden gjorde det 
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möjligt för företagen att slippa redovisa alla sina skulder och på så sätt endast 
visa upp en förskönad bild av företaget. Oavsett om skulderna ökar eller 
minskar med de förnyade standarderna kommer de finansiella rapporterna ge 
en mer rättvisande och relevant bild av den finansiella statusen i företagen. 
Fasshauer et al. (2008) skrev i sin artikel att införandet av IAS 19R (2013) 
kommer öka volatilitet i det egna kapitalet och i skulderna. Vilket vi kan se i 
tabell 13. Tre av bankerna har minskat sina skulder samtidigt som två av 
bankerna har öka sina skulder. Bland verkstadsbolagen har skulderna ökat för 
sex av åtta företag. Det är bara ett av bolagen som har samma skulder efter 
omräkningen av de bolag vi granskat. Gordon och Gallery (2012) diskuterar 
den “ytliga” jämförelsen i sin artikel och det är något som stärks av vår studie. 
Det blir lättare på ytan att jämföra företagen då de använder samma metod för 
att redovisa sina pensionsskulder, men det lämnas fortfarande möjlighet till 
egna antaganden. Siffrorna som aktuarien baserar sin rapport på är framtagna 
av företaget. Vilket lämnar utrymme för förskönade siffror då det kan finnas 
incitament från företagsledningen att påverka utfallet av aktuariens rapport. 
Det blir problematiskt för revisorerna att granska posterna då det är en tredje 
part som utfört rapporten (Aktuarieföreningen 2015). Att samtliga 
verkstadsbolagens soliditet har minskat, vilket inte har inträffat hos bankerna 
beror på att verkstadsbolagen har haft större aktuariella vinster och förluster i 
resultaträkningen före IAS 19 (2013) trädde i kraft. I studiens referensram 
förklarar vi varför Saab har påverkats mest av alla företag på grund av att 
företaget har en liten omsättning i förhållande till antalet anställda. På kort sikt 
är effekten av den retroaktiva omräkningen att de undersökta 
verkstadsbolagen får en försämrad soliditet. Ser man till de två nästkommande 
åren har denna nedgång nästintill eliminerats hos de flesta företag och 
nyckeltalet ser ut att gå tillbaka till det värde det hade innan den retroaktiva 
omräkningen. Som tidigare nämnts hör soliditeten ihop med 
skuldsättningsgraden. Samtliga verkstadsbolag har sedermera fått en högre 
skuldsättningsgrad. Effekten är väntad. En slopning av korridormetoden leder 
till högre redovisad skuld vilket i sin tur leder till att skulderna ökar i relation 
till det egna kapitalet. Då många redan innan införandet av den nya standarden 
förutspådde denna effekt på företagens skulder kommer det inte påverka 
jämförelsen på ett negativt sätt, utan bara leda till att när skuldsättningsgraden 
jämförs mellan företag och över tid kommer det bli lättare att göra 
jämförelsen.  
 
Att bankerna inte har fått samma effekt av den retroaktiva omräkningen beror 
på att deras kapitalstruktur är uppbyggd på ett annat sätt. Som går att utläsa i 
tabell 12 och tabell 13 är bankernas skuldposter större än verkstadsbolagens. 
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Även det egna kapitalet är större hos bankerna vilket går att utläsa i tabell 10 
och tabell 11. Det leder till att pensionsskulden påverkar det totala kapitalet på 
olika sätt. Vilket syns i vårt empiriavsnitt påverkar förändringen bankerna 
mindre överlag.    

5.2. Teorier 

När företag gör aktuariella antaganden ska företagen förhålla sig till inflation, 
löneökningstakts och diskonteringssats vilket gör att finns det utrymme för 
anpassningar vilket en företagsledare kan intresseras av då de oftast är 
pressade att prestera positiva rapporter. Eftersom företag väljer sina egna 
diskonteringsräntor är det möjligt att anpassa räntan så att den aktuariella 
vinsten och förlusten inte påverkar volatiliteten i det egna kapitalet så mycket 
som Fausshauer et al. (2008) förutspått. Vi har kommit fram till att det inte 
skett någon större volatilitet i det egna kapitalet. Vilket stärks av Beechy (2009) 
antagande att IAS 19R (2013) inte kommer påverka det egna kapitalet 
märkbart. Då årsredovisningen är ett sätt för företagen att förmedla en bild av 
sig själva till olika intressenter är det viktigt att de framhäver en så positiv bild 
av företaget som möjligt. Även efter att korridormetoden tagits bort finns det 
möjligheter att göra antaganden som förskönar siffror så som 
pensionsskulden. Eftersom posten bygger på antaganden om framtiden 
kommer det alltid finnas faktorer som inte går att påverka och kontrollera men 
även anpassningar av personer i ledande positioner. Det sistnämnda går att 
förklaras med agentteorin, då agenten har ett egenintresse i att visa så bra 
siffror som möjligt för att tjäna på det själv, istället för att agera långsiktigt för 
företagets bästa.     

 
I och med att IAS 19 (2004) infördes förväntar den finansiella omgivningen att 
företagen följer de riktlinjer som finns i regelverket. För att företagen ska anses 
som legitima bör företagen uppfylla kraven som regelverket ställer, för att öka 
relevansen och funktionaliteten samt öka jämförbarheten i såväl nyckeltal som 
företaget i helhet. Följer inte företaget standarderna som IASB ger ut kommer 
företaget påverkas negativt på grund av att omgivningen inte anser att 
företaget handlar på det sättet som samhället förväntar sig av dem. Det kan 
leda till utfrysningen och repressalier från samhället så som lagändringar etc. 
vilket härleds från legitimitetsteorin.  Enligt vår studie tror vi att IASB anser 
att det är viktigt att företag handlar legitimt då de har tagit bort möjligheten att 
redovisa pensionsskulden enligt korridormetoden. Företagen måste följa 
normer och värderingar för att de ska anses som legitima, det kommer i sin tur 
att leda till att redovisningen visar mer och mer en rättvisande bild av 
företagen. Att företagen handlar på det här sättet beror på att de vill anses som 
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legitima för att kunna attrahera intressenter. Legitimitetskraven tenderar till att 
bli mer vedertagna då företag blir globala, eftersom intressenter runt om i 
världen ställer högre krav på att företag handlar legitimt. Kunder och 
leverantörer vill endast förknippas med legitima företag som handlar på ett 
rättfärdigt och långsiktigt sätt. Det kan annars få stora konsekvenser på 
företagets trovärdighet och anseende.     

 
Av de 13 företag vi undersökt visade det sig att 12 av företagen redovisade 
sina pensionsskulder enligt korridormetoden. Trots att det fanns två andra 
möjliga metoder att redovisa pensionsskulderna på innan IAS 19R (2013) 
implementerades. Alla företag liknar varandra stämmer överens med det 
DiMaggio och Powell (1983) påstår i deras artikel angående institutionell teori. 
Människor med samma professionella bakgrund och i liknande organisationer 
skapar nätverk och företag som liknar varandra bidrar till att företag valt att 
redovisa sina pensionsskulder enligt samma metod, även då detta inte visar 
företagens verkliga nyckeltal eller ekonomiska ställning i slutändan. Beteendet 
går bara bryta genom en tvingande omgivning vilket IAS 19R (2013) är 
eftersom legitimitet hos företagen har ifrågasatts. De små förändringarna på 
företagen sedan IAS 19R (2013) infördes går att förklara med institutionell 
teori. Det vill säga att förändringen av redovisningsprinciper går sakta. Enligt 
institutionell teori beror det på att mänskliga aktiviteter går långsammare när 
människor blivit vana att göra på ett speciellt sätt vilket kan vara en förklaring 
till varför IAS 19R (2013) inte har påverkat företagens nyckeltal i den stora 
utsträckning som Lantto och Sahlström (2009) trodde.    

 
 



48 
 

6. Slutsats 

 
I uppsatsen har det undersökts om det inträffat någon förändring på företagens nyckeltal 
efter att det blev obligatoriskt för alla bolag att redovisa sina pensionsskulder mot det egna 
kapitalet. 

 
Vi har studerat om den nya standarden underlättat för olika intressegrupper att 
jämföra bolagen med varandra. Vi ser förändring i nyckeltalen hos nästan alla 
företag men i de flesta fall är förändringen marginell. Det stämmer att 
företagens nyckeltal påverkas men inte till den grad som förväntades. 
Jämförelsen mellan nyckeltal hos företag har blivit bättre då företagens 
valmöjlighet att välja metod för pensionsredovisning har försvunnit. Något 
som stärks i vårt empiriavsnitt är hur skuldsättningsgraden är kopplad till 
soliditeten. Samtliga bolag som fick en minskning i skuldsättningsgraden fick 
liknande effekt i sin soliditet. En sänkt soliditet leder till att företag ser mindre 
kreditvänliga ut vilket kan påverka kreditgivarna. Än så länge har volatiliteten 
på nyckeltalen inte blivit lika stor som förväntat. Effekt är något som kan 
komma att infinna sig i framtiden i takt med att ränteläget förändras.  
  

6.1. Nyckeltal  

I vår studie har vi kommit fram till att det skett en förändring av det totala 
kapitalet för 12 av de 13 granskade företagen. Det har varit varierande resultat 
från företagen, en del företags skulder har minskat samtidigt som andra 
företags skulder har ökat. Vi ser ett liknande resultat efter vi granskat det egna 
kapitalet efter den retroaktiva omräkningen. Vissa företag har ökat sitt egna 
kapital samtidigt som andra företag har minskat sitt egna kapital. Fasshauer et 
al. (2008) förklarar i sin artikel att om företagen blev tvungna att 
redovisa pensionsskulder mot det egna kapitalet skulle resultatet bli högre 
volatilitet i det egna kapitalet.  Däremot har det inte blivit stora påverkningar 
av de finansiella nyckeltalen efter införandet av IAS 19R (2013). Vilket Lantto 
och Sahlström (2009) påstod ske efter att den reviderade IAS 19R (2013) 
införts.    

 
De aktuariella antaganden som ska göras förhåller sig till tre faktorer, inflation, 
löneökning och diskonteringsränta. Det lämnar möjligheter till förskönade 
siffror för den som ska bestämma företagets antaganden. Det kan finnas 
egenintressen i att redovisa vissa siffror vilket leder till att den förväntade 
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effekt på jämförelsen inte införlivats. Den tidigare nämnda stora effekten på 
volatiliteten på det egna kapitalet är ingenting som vårt empiriavsnitt stärker. 
Våra resultat visar istället att volatiliteten inte påverkar det egna kapitalet 
nämnvärt vilket stärks av Beechy (2009). Det är en fördel att alla bolag måste 
redovisa sina pensionsskulder mot eget kapital då detta gör att företag blir mer 
jämförbara och transparenta. Som i sin tur gynnar investerare som granskar 
företag på ett nationellt plan. IFRS fortsatta arbete med harmoniseringen av 
redovisningsprinciperna medför minskade risker för att företag redovisar icke 
existerade siffror. Vilket minskar antalet skandaler där investerar förlorar stora 
belopp som kan leda till att anställda blir avskedade. Även då IFRS har 
kommit en bit på vägen med att minska antalet alternativa 
redovisningsmetoder för att förenkla för investerare och andra intressenter, 
finns det utrymme för anpassningar för företagen vilket kan ge upphov till 
framtida skandaler. Det utrymme för skönhetsanpassningar finns då företagen 
står för de aktuariella antagandena som sedan en aktuarie sammanställer i en 
rapport. Vi anser därför att det borde ställas högre krav på aktuarien samt på 
dem som räknar fram de aktuariella antagandena.           

 
Det går att läsa i företagens årsredovisningar att företagens inställning till 
korridormetoden är att akuriella vinster och förluster kommer att jämna ut sig 
över tid. Samtidigt menar Beechy (2009) att det inte blir någon utjämning utan 
att det istället handlar om tillfälligheter. Det uppfattas inte som att IFRS har 
nått hela vägen fram till sin målsättning.  Som Gordon och Gallery (2012) 
antar kan det vara så att det endast är den “ytliga” jämförelsen som ökat. 
Bakomliggande faktorer till de antaganden som görs skiljer sig mellan olika 
företag vilket försvårar till en perfekt jämförelsen.  

 

6.2. Teorier 

Det går fortfarande inte helt att jämföra företag utan att ha en djupare kunskap 
i ämnet. Vilket beror på att som vi tidigare tagit upp beror på att företag 
fortfarande gör egna antaganden. Som agentteorin beskriver kan de som sitter 
på positioner agera efter andra intressen än de som gynnar företaget långsiktiga 
plan. Det kan leda till höga agentkostnader samt att företaget inte blir så 
lönsamt som det har förutsättningar att bli. Ställs det inte högre krav på 
antagandena kommer användarna inte kunna göras perfekta jämförelser. Det 
finns endast ett sätt att redovisa pensioner på. Vilket förbättrar jämförelsen, 
relevansen och gör det mer funktionellt. Det var IFRS anledning till IAS 19R 
(2013) och det har uppnåtts. Det finns fortfarande lite förändringar att göra 
för att jämförbarheten ska bli ännu bättre. Vi drar slutsatsen att forskare i 
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ämnet förutspådde att införandet av IAS 19R (2013) skulle få större 
konsekvenser på företagens nyckeltal och det egna kapitalet. Legitimitetsteorin 
förklaras med att företagen gör de som omgivningen uppfattar som legitimt. I 
det ekonomiska klimatet som råder idag förväntar sig omgivningen att 
företagen ska uppfylla de upplysningskrav som ställs för att de ska bli 
transparent information som framställs. Det leder till att personer som 
egentligen har ett egenintresse inte längre ges utrymme till det.  

 
En andra teori som gör att jämförelsen förbättras är institutionella teorin som 
förklarar varför företag gör på liknande sätt. Det kan leda till att företag 
använder sig av liknande antaganden då inget av företagen vill sticka ut. 
Antaganden som helt går emot vad de andra företagen i samma bransch gör, 
kan uppfattas som något dåligt vilket kan påverka företagets anseende. Teorin 
förklarar också varför det går långsamt att genomföra förändringen Inget 
företag vill vara först utan det krävs hårdare reglering från IFRS sida för att 
uppnå en högre relevans och funktionalitet i nyckeltalen för att förbättra 
jämförelsen mellan företag.  

 

6.3. Förslag till vidare forskning 

Vi finner att det är av intresse att om tre till fem år se historiskt hur 
volatiliteten har påverkat företagens nyckeltal och hur den eventuella 
volatiliteten försvårar jämförelsen över tid. Ett annat förslag är att studera hur 
företagen räknar fram diskonteringsräntan för aktuariella vinster och förluster. 
För att tydligare se vilka effekter diskonteringsräntan har på nyckeltal efter att 
IAS 19R införts. Som nämns i vår uppsats använder majoriteten av företagen 
förmånsbestämda pensionsplaner vilket kräver redovisning enligt IAS 19R 
(2013). Kommer det leda till att företag i framtiden väljer att använda sig av 
avgiftsbestämd pension för att undvika aktuariella vinster och förluster. Det 
skulle även vara intressant att läsa en uppsats som tar en kvalitativ ansats till 
frågeställningen där revisorer och företagsledare i noterade bolag får redogöra 
hur den nya IAS 19R (2013) påverkat företagens egna kapital.   
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Bilaga 

 
 

Tabell 2: Skuldsättningsgrad Verkstadsbolag (ggr) 
 

Tabell 3: Skuldsättningsgrad Bank (ggr) 
 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2012Omräknad 2013 2014 +/- 
SKF 35 36 37 38 37 37 30 30 0 
Volvo 23 21 23 24 26 23 22 21 -3 
Peab 25 26 27 25 25 25 24 28 0 
Sandvik 29 40 38 34 35 31 36 34 -4 
Saab 28 35 39 41 47 39 44 38 -8 
Boliden 53 49 48 56 57 56 55 55 -1 
Trelleborg 30 42 45 47 52 51 55 54 -1 
Skanska 21 24 27 23 22 - 24 23 - 
Tabell 4: Soliditet Verkstadsbolag (%) 
 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2012Omräknad 2013 2014 +/- 
Nordea 4 4 4 4 4 4 5 4 0 
SBAB 3 3 3 2 3 3 3 3 0 
SHB 3 4 4 4 4 4 4 5 0 
SEB 3 4 5 5 4 4 (2011) 5 5 -1 
Swedbank 5 5 6 5 6 6 6 6 0 
Tabell 5:Soliditet Bank (%) 
 
 
 
 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2012Omräknad 2013 2014 +/- 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2012Omräknad 2013 2014 +/- 
SKF 1,85 1,79 1,73 1,64 1,70 1,70 2,36 2,35 0 
Volvo 3,40 3,81 3,29 3,12 2,90 3,40 3,46 3,78 +0,50 
Peab 2,98 2,86 2,71 2,94 3,02 3,02 3,16 2,55 0 
Sandvik 2,22 1,68 1,66 1,91 1,87 2,20 1,79 1,91 +0,43 
Saab 2,53 1,85 1,56 1,43 1,11 1,8 1,27 1,60 +0,47 
Boliden 0,88 1,05 1,09 0,79 0,74 0,79 0,81 0,83 +0,05 
Trelleborg 2,30 1,39 1,39 1,24 0,92 0,94 0,83 0,86 +0,02 
Skanska 3,68 3,15 2,74 3,25 3,56 - 3,10 3,33 - 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2012Omräknad 2013 2014 +/- 
Nordea 25,63 21,64 22,67 26,42 23,01 22,86 20,59 21,43 -0,15 
SBAB 39,85 39,86 39,55 40,52 37,17 37,14 34,61 30,81 -0,03 
SHB 27,80 24,55 23,36 24,97 21,34 21,96 21,36 21,21 +0,57 
SEB 38,10 22,16 20,90 20,64 21,39 21,97 (2011) 19,23 18,63 +1,33 
Swedbank 19,95 18,95 17,05 17,92 16,39 16,90 15,63 17,07 +0,51 
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SKF 24 9 27 28 22 21 5 19 -1 
Volvo 12 -22 15 21 13 12 5 3 -1 
Peab 17 20 16 12 9 9 4 13 0 
Sandvik -9 21 21 17 22 25 15 16 +3 
Saab -3 7 4 17 11 14 16 10 +3 
Boliden 6 15 23 16 14 6 6 8 -8 
Trelleborg -3 3 10 14 15 15 15 9 0 
Skanska 17 21 19 39 15 - 18 18 - 
Tabell 6: ROE Verkstadsbolag (%) 
 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2012Omräknad 2013 2014 +/- 
Nordea 15 10 11 10 11 11 11 11 0 
SBAB 7 13 7 4 4 4 9 11 0 
SHB 16 12 12 13 14 14 13 12 0 
SEB 19 1 7 10 11 11 (2011) 12 14 0 
Swedbank 13 -12 8 12 14 14 12 14 0 
Tabell 7: ROE Bank (%) 
 

 

 
 
 

Tabell 8: Kapitalomsättningshastighet verkstadsbolag (ggr) 
 

Tabell 9: Kapitalomsättningshastighet Bank (ggr) 

 
 

År 2012 2012 Omr. +/- 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2012Omräknad 2013 2014 +/- 
SKF 0,2903 0,2196 0,3091 0,3128 0,2711 0,2708 0,2208 0,2174 0 

Volvo 0,1775 0,0999 0,1351 0,2086 0,2024 0,2011 0,1743 0,1644 0 

Peab 0,1208 0,1396 0,1288 0,1179 0,1029 0,1029 0,0877 0,1389 0 

Sandvik 0,8976 0,7856 0,9184 0,9529 0,9469 0,9469 0,9302 0,8354 0 

Saab 0,7235 0,8100 0,8346 0,7390 0,8090 0,8265 0,8547 0,7960 +0,02 

Boliden 1,0243 0,8309 1,0452 1,0720 0,9992 0,9980 0,8224 0,8410 0 

Trelleborg 0,9260 0,9160 0,9957 1,0155 0,7831 0,7810 0,7869 0,6809 +0,02 

Skanska 1,6539 1,6609 1,5728 1,4345 1,4660 - 1,5593 1,5449 0 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2012Omräknad 2013 2014 +/- 
Nordea 1,0734 1,0405 0,8882 0,7618 0,8491 0,8326 0,8764 0,8190 +0,02 

SBAB 0,0045 0,0052 0,0056 0,0048 0,0058 0,0058 0,0059 0,0062 0 

SHB 0,0089 0,0104 0,0099 0,0096 0,0109 0,0109 0,0107 0,0097 0 

SEB 0,0078 0,0084 0,0073 0,0072 0,0072 0,0072 (2011) 0,0076 0,0076 0 

Swedbank 0,0120 0,0116 0,0095 0,0102 0,0115 0,0110 0,0121 0,0107 0 
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SKF 22468 22468 0 
Volvo 86914 77051 -9863 
Peab 7985 7979 -6 
Sandvik 36232 32536 -3696 
Saab 14097 11280 -2817 
Boliden 22949 22354 -595 
Trelleborg 14169 14012 -157 
Skanska 19353 - - 
Tabell 10: Förändring eget kapital Verkstadsbolag  
 
 

 
Tabell 11: Förändring eget kapital Bank 
 

År (mkr) 2012 2012 Omr. +/- 
SKF 38289 38289 0 
Volvo 251828 262115 10287 
Peab 24088 24096 8 
Sandvik 67820 71519 3699 
Saab 15582 17771 2189 
Boliden 17086 17726 640 
Trelleborg 12981 13212 231 
Skanska 68882 - - 
Tabell 12: Förändring totala skulder verkstadsbolag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 2012 2012 Omr. +/- 

Nordea 28216 28005 -211 

SBAB 8761 8768 7 

SHB 106897 103850 -3047 

SEB (2011) 109161 109513 352 

Swedbank 106224 103186 -3038 
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Tabell 13: Förändring totala skulder bank 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

År (mkr) 2012 2012 Omr.  +/- 
Nordea 640294 640173 -121 
SBAB 325669 325660 -9 
SHB 2280961 2280101 -860 
SEB (2011) 2253492 2256642 3150 
Swedbank 1740717 1743674 2957 





 

 


