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SAMMANFATTNING 
 
Den 1 januari 2005 kommer den nya redovisningsrekommendationen, IAS, att träda i 
kraft. För att hjälpa företag att förstå och anpassa till nya regeln, från och med 
räkenskapsåret 2004 ska Redovisningsrådets Rekommendationen RR 29 – ”Ersättningar 
till anställda” tillämpas. Rekommendationen riktar sig främst till koncerner, börsnoterade 
företag och företag som är av allmänt intresse.  
 
Rekommendationen innebär att nya och enhetliga regler för pensionsredovisning införs. 
Företagens pensionsplan måste klassificeras antingen som avgiftsbestämda planer eller 
förmånsbestämda planer. Samtidigt finns det i rekommendationen subjektiva 
bedömningsgrunder. Exempel på sådana är det de aktuariella antagandena, vilka vi ska 
undersöka i vår uppsats. 
 
I denna uppsats har vi två problemområden. Det ena, skillnaden mellan det nya och det 
gamla pensionssystemet och det andra, konsekvenserna för de små och medelstora 
företagen i praktiken efter införelsen av rekommendationen. 
 
Syftet med vår uppsats är att på ett enkelt sätt hjälpa små och medelstora företag att förstå 
innebörd av rekommendationen och redovisas vilka konsekvenser företagen kan få om de 
väljer att tillämpa RR 29. Vi syftar främst till de företag som använder sig av ITP-planen 
och är intresserade av redovisning av tjänstepensioner. 
 
Uppsatsen bygger på både kvantitativ och kvalitativ metod. Uppgifter om 
pensionkostnader, pensionsskuld och aktuariella antaganden hämtas från 
årsredovisningen från olika företag på Stockholmsbörsen. Vi har även informationen om 
ämnet genom att intervjua en expert på Öhrlings PriceWaterHouse Coopers. 
 
Resultatet av vår uppsats visar att det finns punkter som utgör skillnader mellan det 
gamla och det nya systemet. RR29 tillåter endast Projected Unit Credit Method (PUCM) 
för att beräkna nuvärdet av pensionsstorlek när det gäller förmånsbestämda planer. RR 29 
innehåller en så kallad 10 % korridorsmetod i syfte till att utjämna redovisning av 
aktauriella vinster och förluster och kräver betydligt mer omfattande information i 
årsredovisningen än FAR 4. Små och medelstora företag påverkas inte så mycket av 
införande av RR 29 eftersom dessa företag ofta har små andelar av den förmånsbestämda 
pensionsplanen. Övergången till förmånsbestämdplan är ofta mer kostsam och 
tidskrävande än övergången till avgiftsbestämdplan vilken inte kräver några förändringar 
i redovisningen. Av detta skäl kan vi gissa att små och medelstora företag med 
förmånsbestämdplanen kommer att byta till avgiftsbestämdplan eftersom det innebär 
mindre risk och lägre kostnader för företagen.  
 
Vad vi har bara tittat på årsredovisningar från 2004, det vill säga, det första året efter 
tillämpningen av den nya regeln. Det bör vara värt att undersöka företags årsredovisning 
några år framåt när regeln har tillämpats under längre tid. Speciellt intressant är det att 
undersöka de företag som har sina pensionsförpliktelser hos Alecta för att på så sätt se 
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hur deras pensionsskulder förändras efter 2005 då Alecta börjar lämna information om 
förmånsbestämd pensionsplanen. 
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1  INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
I Sverige används ett trygghetssystem som kallas pension. Systemet består i att 
uppskjuten lön betalas ut till skattbetalaren efter denne har avslutat sin anställning. 
Ändamålet med vår uppsats är att visa hur dagens pensionssystem ser ut och varför 
Redovisningsrådet infört rekommendationen RR 29? 
 
Enligt EG-förordning 2002 ska alla svenska noterade företag och företag av viss storlek 
vilka innehar ha ett stort allmänt intresse, övergå till international accounting standards 
(vidare kallas IAS) eller internatonal Financial reporting standards (vidare kallas IFRS) 
vid årsskiftet 2005. För att underlätta övergången till den nya pensionsredovisningen 
infördes redovisningsrådet den 1 januari 2004 rekommendation RR29, ”om ersättningar 
till anställda”. Rekommendationen är en översättning från IAS 19, ”employee benefits”.    
 
Syftet med RR 29 är att bidra till en enhetlig redovisnings av det svenska 
pensionssystemet. Skillnaden mellan det nya och den gamla systemet är att företagen 
måste bestämma vilken pensionsplaner de ska använda. Pensionsplaner får antingen 
klassificeras som avgiftsbestämdplan eller förmånsbestämdplan. Nuvärdet av 
pensionsförpliktelse och pensionskostnader får endast räknas fram med hjälp av projected 
unit credit medthod, PUCM. Storleken av pensionen som företagen har fått fram ska 
sedan redovisas med hänsyn till framtida löneökningar fram till och med 
pensioneringstidpunkten. RR 29 innebär att företag är tvungna att lämna mer 
upplysningar avseende pension i årsredovisningen än tidigare.   
 
1.2 Problemformulering 
I denna uppsats kommer vi att undersöka två huvudfrågor som rör redovisningsrådet 
rekommendation RR 29.  
 

• Det nya redovisningssystemet medför förändringar i de finansiella rapporterna 
hos olika företag. Vi kommer framför allt att undersöka hur dagens pensioner 
redovisas och försöker beskriva skillnaden mellan det nya och det gamla 
systemet?  

 
• Svenska företag har tidigare redovisat sina pensioner på ett annat sätt. Vi frågar 

oss därför vad införande av RR 29 innebär för små och medelstora företag? Vi 
kommer att undersöka hur rekommendationen fungerar i praktiken och vad den 
innebär för små företag? Vi undersöker även om det uppstår mer kostnader för 
pension och vad rekommendationen får för konsekvenser? 

 
1.3 Syfte 
Redovisningsrådet rekommendation RR 29 är svår att tolka. Innehållet är nästan omöjligt 
för små och medelstora företag att förstå utan hjälp. Vårt syfte är att på ett enkelt sätt 
hjälpa mindre företag att förstå innebörd av rekommendationen. Vi vill också förklara 
vad konsekvenskerna blir för företag om de väljer att tillämpa RR 29. 
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1.4 Avgränsningar 
Det svenska pensionssystemet är uppbyggd av allmän pension, tjänstpension och det 
privat pensionssparandet. Fokusen i denne uppsats är tjänstpension.Vi kommer framför 
allt att undersöka ITP-planen för privatanställd tjänsteman, inte avtal för arbetare eller 
kommun- och statsanställda.       
 
Redovisningsrådet rekommendation RR29 omfattar redovisningen av fem typer av 
ersättningar till anställda. Vi har valt att endast titta på ersättningar efter avslutad 
anställning, såsom pensioner.  
 
RR 29 gäller samtliga börsnoterade bolag. Vi valde att undersöka medelstora och små 
företag som är börsnoterade i Stockholm. Det finns flera sätt att definiera storleken av 
företag. Vi utgår från antalet anställda och ser den nya regelns konsekvenser på dessa 
företag efter dess inträdelse år 2004. 
 
Uppsatsen vänder sig främst till dem som är intresserade av redovisning av 
tjänstepensioner. 
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2 METOD 
 
2.1 Metod för teori 
2.1.1 Forskningsmetod 
Metod är vägledande principer för kunskapsbildande. Det är därför viktigt att metoden 
kopplar samman problemställning med synsättet. Det finns två metoder som forskare 
brukar använda i sin studie. Den ena är kvantitativ metod och den andra är kvalitativ 
metod. Skillnaden mellan de två metoder är att den kvantitativa metoden handlar mest om 
siffror och mängd. Den sist nämnda brukar förekomma inom statistiken. Kvalitativa 
metoden syftar till förståelse och bygger på tolkning av kunskap. Utövaren gör tolkning 
av den information de samlat in för att sedan beskriva vad de har kommit fram till.  
 
Med bakgrund av vår problemformulering valde vi att använda både kvantitativ och 
kvalitativ metod. Inom kvantitativ metod, valde vi ett antal företag och analyserade deras 
årsredovisning. Därefter tittade vi på förändringarna av deras pensionsredovisningar före 
och efter tillämpningen av RR 29. Inom kvalitativ metod, gjorde vi en intervju med en 
expert inom pensionsområde. 
 
2.1.2 Studerad population 
Syfte med vår uppsats är att undersöka hur tillämpningen av RR 29 påverkat företagens 
pensionsredovisning. Föremålen för våra studier har varit företag som tillämpat RR 29 
sedan årsskiftet 2004. De utvalde företagen är de företag med förmånsbestämda 
pensionsplaner. 
 
2.1.3 Informationsinsamling 
Det finns flera sätt att samla in informationen. De två viktigaste metoderna är att använda 
de material som redan finns, sekundärdata, och att samla in en ny data, primärdata. 
Sekundärdata hittar vi bland annat i tidningsartiklar, tidskrifter, vetenskapliga rapporter 
och litteratur. Sådan data hjälpte oss att förstå de utvalda företagen och vad experterna 
har för förståelse inom området. Vi använde Internet och sökmotorer på ett antal bibliotek 
för att få fram den senaste informationen. Det finns fyra sätt att samla in primärdata. 
Dessa är: direkt observation, intervju, enkätundersökning eller experiment1. Primärdata 
antas vara objektiv. Vi valde att inhämta vår primärdata genom att intervjua en expert 
inom pensionsområdet.  
 
 
2.2 Metod för empiri 
2.2.1 Val av respondenter 
Av den information vi samlats in, har vi kommit fram till att de företag som påverkats 
mest av RR 29 är företag med över 10 000 anställda. Det är därför intressant att se hur 
små och medel stora företag upplever införandet av RR 29. För att hitta dessa företag 
använde vi företagsfaktas hemsida, http://epi.bolagsfakta.se/borsbolag/. Här finns bland 
annat börsnoterat företag från både A- och O-lista. All behövlig information om 
företagen finns på denna hemsida, företagsfakta samt deras årsredovisningar. Företagen 
                                                             
1 (Gustavsson, 2004). 
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vi valde att undersöka återfinns i tre olika branscher. Dessa branscher är IT-, finans- och 
industri branschen. I varje bransch valde vi ut tre företag till våra undersökningar. De 
utvalda företagen ska ha mindre än 10 000 anställda och tillämpa RR 29 från och med 
årsskiftet 2004. Företagen ska även ha förmånsbaserade pensionsplaner. Vi har inte gjort 
ett slumpmässigt urval av företag i vår uppsats eftersom det är för omfattande och 
tidskrävande. 
 
2.2.2 Besöksintervju 
Stor del av kunskapen kring RR 29 återfinns hos aktörerna. Metoden används från person 
till person. Avsikten med vår intervju är att ta fram objektiv information från 
respondanten. Man kan säga att förfarandet skapar en kanal. Denna kanal används för att 
överföra objektiv kunskap från respondent till intervjuare. 2  Det förekommer att 
samhällsvetare använder intervjuer för sin empiri studie. Därför anser vi det värdefullt att 
använda oss av intervju då det kan vara användbart i vår empiri.  
 
I vår uppsats kommer vi att använda oss av den kvalitativ intervju metoden. Metoden 
används för att få en djupare förståelse av RR 29. Vårt syfte är att förstå hur övergången 
av RR 29 påverkat små och medelstora företag vid sin pensionredovising. Vi har 
intervjuat Raymond Chan på Öhrlings PriceWaterHouse Coopers. Hans kunskap om 
pensionsekonomin och aktuariell antagande har hjälp oss att fördjupa vår kunskap om RR 
29.  
 
2.3 Trovärdighetsdiskussion 
2.3.1 Generaliserbarhet 
Hur urvalet av information har gjorts avgör hur väl det går att generalisera. Det är ofta 
svårt att göra en helhetsundersökning för att det kräver både tid och kostnad. Inte heller 
sannolikhetsurval för att vi inte hade möjligheter att kontakta den fullständiga 
populationen. Därför var vi tvungna att välja de företag som vi tror att det passar bäst för 
oss. Vi valde de företag inom tre branscher som vi tycker att vara mest representativa.  
Det är självklart att det inte är det bästa alternativ men detta urval passar våra tid- och 
kostnadsplan bäst. Vi kan inte konstatera att vi kan generalisera våra resultat för samtliga 
företag i Sverige, utan vår undersökning gäller bara de företag vi valde i vår uppsats. 
 
2.3.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått innehåller slumpmässiga 
mätfel 3 och kan påverkas av både den kvantitativa studiens genomförande och den 
kvalitativa studiens genomförande. Vi kan konstatera att inget empiriskt mått är fritt från 
mätfel. För att en studie ska ha en hög reliabilitet ska upprepade mätningar ge samma 
resultat. Eftersom vi ska göra en samhällsvetenskaplig forskning som ingår både 
kvantitativa metoden och kvalitativa metoden, är reliabilitetsproblem nästan oundvikliga. 
 
För en kvantitativ studie kan vi öka reliabilitet genom att kontrollera siffrorna som 
mattades in från andra källor, t.ex. årsredovisningar, försäkringskassans hemsida samt 
Öhrlings PriceWaterHouse Coopers handbok till vår uppsats. Dock kan vi inte konstatera 
                                                             
2 (Gustavsson, 2004). 
3 (Gustavsson, 2004) 
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att siffrorna som finns i årsredovisningar är reliabla därför att de är framräknade av olika 
företag och det är omöjligt för oss att kontrollera om siffrorna är rätta. Däremot kan fel 
siffrorna användas. För att undvika detta och därigenom öka studiens reliabilitet har vi 
gått genom de siffrorna två gånger innan vi började empirin delen. Dessutom gjorde vi ett 
flertal stickprov när siffrorna flyttades mellan olika dokument. 
 
För en kvalitativ studie har vi vid besöksintervjuer försökt öka reliabilitet genom att 
kontrollera omständigheterna kring intervjuer. Vi skickade våra intervjufrågor till vår 
respondent på förhand för att han skulle vara mer införstådda i hur hans medverkan skulle 
bidra till vår studie. Reliabilitets ökning kan också göras genom att via andra källor 
kontrollera sanningshalten i vad som sägs. Dessutom fokuserade vi på problematiken 
kring de aktuariella antagande och RR 29, d.v.s. inte för att skapa en allmän bild, vilket 
har mindre betydelse när det gäller generaliserbarheten. Samtidigt ansåg vi att det är svårt 
for oss att undvika forskarpåverkan och vi är också medvetna att ingen individ är 
förutsättningslös.  
 
2.3.3 Validitet 
Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska 
begrepp det är avsett att mäta.4 Det är därför mycket viktigt att de insamlade data är 
relevanta för vår studie. För en samhällsvetenskaplig forskning är det svårt att avgöra om 
att insamlade data har hög validitet eftersom forskningsproblem sällan är direkt mätbart. 
Vi utgår från den kvantitativa studien och den kvalitativa studien och försöker öka 
validitet på båda delar. 
 
För en kvantitativ studie kan vi öka validitet genom att undersöka företags 
årsredovisningar eftersom vi ansåg att årsredovisningar ger oss hög validitet när det gäller 
pensionredovisning. Pensionsskuld i balansräkningen, pensionskostnader i 
resultaträkningen och aktuariella antagande är precis dem som vi avsåg att undersöka. 
Jämför med pensionskostnader har pensionsskuld och aktuariella antagande högre 
validitet eftersom pensionsskuld påverkas bara av bytet av redovisningsprincip och 
aktuariella antagande anges av företag i årsredovisningen. Däremot har 
pensionskostnader lägre validitet beroende av denna inte påverkas bara av bytet av 
redovisningsprincip utan också av andra faktorer. 
 
Angående en kvalitativ studie har vi formulerat en problemställning från början och 
kopplat den till teoretiska referensramar. Med hjälp av dessa har vi också formulerat 
intervjufrågorna. Vi fokuserar oss på dem vi avsåg att studera, så att undersökningen 
mäter det vi avser att mäta. 
 
2.3.4 Källkritik 
Det finns många faktorer som kan påverka utfallet av en studie. Vi använde oss till stor 
del av litteratur inom redovisningsområde och pensionsområde samt handboken om RR 
29 från Öhrlings PriceWaterHouse Coopers. Vi ansåg att de litteraturerna skrevs av 
kunniga revisorer och personer inom pensionssystemet. Vi också använde 
företagsredovisningar för att kunna underlätta när vi tittade på deras pensionredovisning, 
                                                             
4 (Gustavsson, 2004). 
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vilket vi tycker att de tillhandahåller tillförlitliga fakta. Ytterligare har vi använt en del 
källa t.ex. Internet och sökmotorer på universitet som vi är medvetna att de informationer 
inte är lika hög standard som andra källor. Vi var mycket noga med sådana informationer. 
Därför valde vi bara de Internetadresser som vi hämta information ifrån som vi ansåg att 
innehåller tillförlitliga fakta. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
3.1 Pensioner 
Den totala pensionen i Sverige har idag tre huvuddelar, se figur 1: 

• Allmän pension (18.5% av inkomsten) 
• Tjänstpension (7.5% av inkomsten) 
• Det privat pensionssparande 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1: Det svenska 
pensionssystem, 

Källa:www.forsakringskassan.se 
 
3.1.1 Den allmänna pensionen 
Den allmänna pensionen grundar sig på arbetstagares livsinkomst. Det betyder att allt 
man tjänar och betalar i skatt ger pension. Den allmanna pensionen får man av staten och 
denna består av tre delar: inkomstpension, premiepension och för vissa, garantipension. 5 
 
Inkomstpensionen är grunden i pensionssystemet. Dessa pengar betalas in via skatten och 
går till de som är pensionärer idag. De som betalar skatt får i stället så kallade 
pensionsrätter, som visar att systemet är skyldigt dig pengar. De pengarna får man 
tillbaka den dagen man själv blir pensionär. 
  
En liten del av den allmänna pensionen består av premiepension. Individer bestämmer 
vilken fond han eller hon vill placeras sina pengar i. 6  Premiepensionen sköts av 
Premiepensionsmyndigheten, PPM. 
 
Garantipensionen är en utfyllnad för personer som har låga eller inga inkomster alls. 
Garantipensionen finansieras med skatter7. 
 
3.1.2 Tjänstepension 
De flesta fast anställda löntagare omfattas av någon form av tjänstepension. Den bygger 
på ett avtal mellan fackförbund och arbetsgivare om att arbetaren ska få ut en viss del av 
sin lön som pension. Tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen.  

                                                             
5 Försäkringskassas hemsida.  (www.forsakringskassa.se) 
6 Amfpensions hemsida.  (www.amfpension.se) 
7 Försäkringskassas hemsida.  (www.forsakringskassa.se) 
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Mesta delen tjänstepensionen regleras av olika kollektivavtal. Vilket kollektivavtal man 
tillhör beror på var man är anställd. Huvudfördelning ser ut som följande8: 

• Avtalspension SAF-LO för privatanställda inom LO-området 
• ITP och ITPK för privatanställd tjänsteman 
• PFA-98 för kommun- och landstingsanställda 
• PA-03 för statsanställda 

 
Eftersom uppsatsen handlar om privat företag, kommer vi att koncentrera oss på de första 
två avtalen.  
 
3.1.2.1 Hängavtal och frivillig ITP och ITPK 
Små företag med en eller ett fåtal anställda har oftast inte kollektivavtal. I stället kan man 
ha ett hängavtal. Det innebär att man kommer överens med ett fackförbund om att ett 
visst kollektivavtal ska gälla.9 
 
Om arbetsgivare saknar kollektivavtal eller hängavtal men ändå valt att teckna ITP-
försäkring, är det till Alecta som man ska vända sig. Arbetsgivaren måste då löpande 
anmäla inträde i försäkringen samt information av förändring t ex löne- förändringar, 
avgång ur tjänst. 
 
3.1.2.2 Avtalspension SAF-LO 
Avtalspensionen SAF-LO är tjänstepension till privatanställda arbetare som fyllt 21 år. 
Arbetsgivaren betalar varje månad in en premie som motsvarar 3.5% av lönen till SAF-
LO. Anställda kan själv bestämma hur pengarna ska förvaltas. Detta innebär att han eller 
hon kan välja en traditionell försäkring hos AMF eller att själv välja fonder för sparande. 
Den tidigaste utbetalning sker när man fyllt 55 år.10  
 
3.1.2.3 ITP 
Privatanställda tjänsteman har förmodligen ITP, industrins och handelns tilläggspension 
för tjänstemän. Denna tjänstepension bygger på ett kollektivavtal mellan Svensk 
Näringsliv och PTK (Privattjänstemannakartellen).11   
 
ITP ger tio procent av lön och består av fyra delar, nämligen ålderspension, 
familjepension, ITPK och sjukpension. ITPK, där K står för komplettering, är den delen 
man själv kan välja hur man vill placera.  
 
Ålderspension betalas av arbetsgivare när man fyller 28 år. Avgifterna tas om hand av 
Alecta som förvaltar kollektivavtalade pensionsplaner. Genom ITP-avtalet omfattas den 
anställda även av ITP: s familjepension. Har han eller hon en årslön på över 306 750 
kronor, har hans eller hennes familj rätt till ersättning när han eller hon avlider. 

                                                             
8 Försäkringskassas hemsida. (www.forsakringskassa.se) 
9 Ptk:s hemsida. (www.ptk.se) 
10 Amfpensions hemsida. (www.amfpension.se) 
11 Amfpensions hemsida. (www.amfpension.se). 
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12Ålderspension och familjepension redovisas enligt en förmånsbestämd plan, vilket är de 
områden vi kommer att fördjupa oss i vår uppsats. 
 
  
3.1.2.4 ITP placeringsalternativ 
I Sverige kan pensioner, inom ITP- plan, tryggas på tre olika sätt:13 

• Försäkring hos försäkringsbolaget Alecta 
• Avsättning i balansräkning kombinerat med kreditförsäkring hos FPG 
• Pensionsstiftelse kombinerat med kreditförsäkring hos FPG 

 
3.2 Normgivande organ 
Det finns ett antal normgivande organ inom redovisning och revision både hemma i 
Sverige och i världen. Vi ska behandla dessa i det här avsnittet. 
 
3.2.1 De amerikanska huvudaktörerna 
3.2.1.1 Securities And Exchange Commission, SEC 
US Securities and Exchange Commission, SEC är ett statligt organ som kontrollerar 
redovisningen i stora företag på den amerikanska börsen. SEC inrättades i USA efter den 
stora börskraschen 1929 och syftade till att bygga upp förtroendet för redovisning och 
revision. SEC har legalt makt att utforma redovisningen och samarbetar med FASB och   
AICPA i samband med normbildningen 14  
 
3.2.1.2 American Institute of Certified Public Accountants, AICPA 
American Institute of Certified Public Accountants, AICPA är en ledande nationell 
professionell förening i USA. Föreningen motsvarar FAR i Sverige och ger ut standarder 
som ligger till grund för US GAAS. I Sverige har begreppet god redovisningssed sin 
amerikanska motsvarighet i US GAAS15  
 
3.2.1.3 Financial Accounting Standards Board, FASB 
Financial Accounting Standards Board, FASB sysslar med amerikanska 
redovisningsstandarder. FASB är en amerikansk privat professionell organisation 
(jämförbar med svenska Redovisningsrådet) som bland annat utarbetar 
redovisningsrekommendationerna Financial Accounting Standards, FAS. 
Rekommendationerna beskriver de amerikanska redovisningsprinciperna, US Generally 
Accepted Accoutnting Principles, US GAAP (SOU 2003:71)16  
 
3.2.2 De internationella aktörerna 
3.2.2.1 International Organisation Of Securities Commissions, IOSCO 
International Organisation of Securities Commissions (vidare kallas IOSCO) är en 
internationell organisation där över 100 tillsynsmyndigheter samarbetar om att ta fram 

                                                             
12 Privat tjänsteman hemsida. (www.ptk.se). 
13 Öhrlings PriceWaterHouse Coopers, ” hur redovisas pensioner?” 2003 
14Securities and exchange commissions hemsida. (www.sec.gov). 
15Ameican institute of certified public accountants hemsida. (www.aicpa.org). 
16Financial accounting standards board hemsida. (www.fasb.org). 
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gemensamma regler för värdepappersmarknadens aktörer. Sverige representeras av 
Finansinspektionen och i USA deltar SEC. En viktig del i samarbetet är utbytet av 
information om händelser på värdepappersmarknaden och om de finansiella instituten. 
IOSCO beslutar rekommendationer till medlemmarna om hur de bör behandla olika 
tillsynfrågor. Grunden för detta samarbete är ett internationellt avtal. IOSCO har fem 
permanenta arbetsgrupper: Offentliggörande och redovisning (Disclosure and 
Accounting), Andrahandsmarknader (Regulation of Secondary Markets), mellanhänder 
på värdepappersmarkanden (Regulation of Market Intermediaries), kontroll av och utbyte 
av information (Enforcement and the Exchange of Information) och Värdepappersfonder 
(Investment Management)17  
 
3.2.2.2 International Accounting Standards Board, IASB 
International Accounting Standards Board (vidare kallas IASB) har från den 1 april 2001 
övertagit ansvaret för utfärdande av redovisningsrekommendationer, International 
Financial Reporting Standards, IFRS (tidigare International Accounting Standards, IAS), 
från sin företrädare, International Accounting Standards Committee (IASC). IASC har 
ombildats till en ideell stiftelse med två huvudenheter, Trustees och IASB. Dessutom 
ingår Standards Advisory Council (IASAC) och International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC), tidigare benämnd SIC. The Trustees - 19 personer - 
utser de 14 ledamöterna i IASB. The Trustees svarar för IASBs ledning och ekonomi 
samt information om IASBs arbete till omvärlden. IASB har ensamt ansvaret för 
utfärdandet av redovisningsrekommendationerna (IFRS). Genom sitt medlemskap i IFAC 
har FAR en skyldighet att arbeta för International Financial Reporting Standards (IFRS). 
RR 29 som vi behandlar i denna uppsats är motsvarande rekommendation till IAS 1918  
 
3.2.2.3 Europeiska Unionen, EU 
Sedan 1995 har Sverige varit medlem i EU. Som medlem i EU omfattas Sverige av EU: s 
regelverk. EG-förordningar är direkt gällande i Sverige, medan EG-direktiv måste införas 
i den svenska lagstiftningen genom riksdagsbeslut. Vissa direktiv vilka är klara och 
entydiga som även ger rättigheter till enskilda kan dock ha vertikal direkteffekt innan 
dessa implementerats i svensk lagstiftning. EU: s verksamhet syftar till att öka 
harmoniseringen i medlemsstaternas lagstiftning. Målet är att göra den finansiella 
informationen så likvärdig och jämförbar som möjligt. EU har antagit en handlingsplan 
och en process för att snabbt uppnå en gemensam finansmarknad 2005, 
Lamfalussyprocessen. Den bygger på ett samarbete mellan olika institutioner och 
kommittéer inom EU och aktörerna på marknaden, där både bransch- och 
konsumentintressen är företrädda.19  

 

                                                             
17International Organisation Of Securities Commissions hemsida.. (www.iosco.org). 
18 International accounting standards boards hemsida. (www.iasb.org). 
19EU: s hemsida. (www.eu-upplysningen.se). 
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3.2.3 Svenska lagar och aktörer 
3.2.3.1 Årsredovisningslagen, ÅRL 
Den nuvarande lagstiftningen rörande redovisning finns i årsredovisningslagen. 20 Den 
gäller för alla fysiska och juridiska personer som enligt bokföringslagen är skyldiga att 
avsluta den löpande bokföringen med någon form av bokslut. 21 Denna lag innehåller 
bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, 
koncernredovisning och delårsrapport (ÅRL Kap 1, 1 §). Med företag avses i denna lag 
fysiska eller juridiska personer som direkt eller indirekt omfattas av de tre finansiella 
rapporterna som nämnts ovan (ÅRL Kap 1, 3 §). Dock innehåller ÅRL inga detaljerade 
bestämmelser beträffande de flesta redovisningsfrågor utan dessa ska kompletteras med 
andra med andra bestämmelse. Svenska normgivare består av de följande organen: 
Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Redovisningsrådet och FAR.22  
 
3.2.3.2 Bokföringsnämnden, BFN 
1976 inrättades Bokföringsnämnden (vidare kallas BFN) med funktionen att bland annat 
tolka begreppet god redovisningssed 23 . BFN är en myndighet under regeringen 
(Finansdepartementet) med egen instruktion (SFS 1988:1118) och eget anslag. BFN har 
huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och 
offentlig redovisning. Detta sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd och 
informationsmaterial inom sitt ansvarsområde. BFN är statens expertorgan på 
redovisningsområdet och samarbetar med andra normgivande organ på 
redovisningsområdet vid utformningen av råd i redovisningsfrågor.24  
 
3.2.3.3 Finansinspektionen 
Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 
Under Finansinspektionens tillsyn står ungefär 3 500 företag inom bank, 
kreditmarknadsföretag, försäkringsbolag, värdepappersbolag, fondbolag och 
försäkringsmäklarbolag etc. Finansinspektionens utfärdar tillstånd till de företag som vill 
erbjuda sina finansiella tjänster till allmänheten och den ger ut kompletterande regler i 
form av föreskrifter och allmänna råd. Dock regleras den finansiella verksamheten genom 
lagar och förordningar vilka ha företräder framför Finansinspektionens tillsägelser. 
Finansinspektionen undersöker dessutom de företag som står under tillsynen och vidtar 
lämpliga tillsynsåtgärder.25  
 
3.2.3.4 Redovisningsrådet, RR 
Redovisningsrådet bildades 1989 för utvecklande av god redovisningssed. Rådet syftar 
till att verka för att årsredovisningar och annan finansiell information ska utformas enligt 
en enhetlig redovisning och lämnar relevanta upplysningar. Svenskt näringsliv är i hög 
grad internationellt. De standarder som skall tillämpas är International Financial 
Reporting Standards, IFRS som ges ut av International Accounting Standards Board, 

                                                             
20 ÅRL 1995 
21 Artsberg, 2003 
22 (Föreningen Auktoriserade Revisorer). 
23 (Artsberg, 2003 
24Bokföringsnämndens hemsida. (www.bfn.se). 
25 Finansinspektionens hemsida. (www.fi.se). 
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IASB. Redovisningsrådet följer IASB: s standarder så långt som möjligt. Även 
Redovisningsrådet s rekommendationer utformas med utgångspunkt från IASBs 
regelverk. Inriktningen är att Rådets rekommendationer skall följa IFRS/IAS och att 
avvikelser härifrån skall förekomma endast om svensk lag lägger hinder för en 
redovisning enligt IFRS/IAS eller om det finns andra starka skäl. Fram till och med år 
2005 har 32 rekommendationen givits ut och RR 29 är en av dem. 26  
 

 
 

 
3.2.3.5 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR 
FAR är en intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer och andra högt 
kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen. FAR var ursprungligen en 
förkortning av Föreningen Auktoriserade Revisorer. Nu heter föreningen bara FAR, 
eftersom branschen vilar på kompetens från flera yrkesgrupper. Vad gäller normbildning 
har FAR: s redovisningskommitté spelat en viktig roll och dess rekommendationer 
bildade grunden för god redovisningssed för större aktiebolag i Sverige27 FAR har 
publicerar tidskriften Balans som anses den viktigaste tidskriften för redovisningsdebatt i 
Sverige. FAR är engagerad i flera internationella organisationer, däribland International 
Federation of Accountants IFAC, International Accounting Standards Board IASB, den 
europeiska revisorsfederationen FEE och Nordiska Revisorsförbundet NRF. 28 
 
 
3.3 Redovisningsrådets rekommendation nr 29 
RR 29, ”ersättningar till anställda”, träde i kraft den 1 januari 2004 och baseras i stort sett 
på IAS 19, ”employee benefits”. Rekommendationen innehåller regler för hur företag ska 
redovisa och lämna upplysningar om ersättningar till anställda.29 Den behandlar fem 
typer av ersättningar: 
 

                                                             
26Redovisningsrådets hemsida. (www.redovisningsradet.se). 
27 (Artsberg, 2003). 
28 Föreningen auktoriserde revisorers hemsida.(www.far.se). 
29 (Far, 2004). 
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• Kortfristiga ersättningar till anställda, såsom löner och sociala kostnader, betald 
semester och ersättning vid sjukfrånvaro. 

• Ersättningar efter avslutad anställning, såsom pensioner, andra ersättningar, 
livförsäkring och sjukvård. 

• Övriga långfristiga ersättningar, såsom ersättningar i samband med jubileer eller 
andra ersättningar till dem som varit anställda under lång tid.  

• Ersättningar vid uppsägning. 
• Aktierelaterade ersättningar. 
 

Grundläggande syftet med RR 29 är att årsredovisnings användare ska få en mer 
rättvisande bild av företag. Införande av RR29 innebär förbättrad genomlysning i 
årsredovisning till följd av de omfattande upplysningskrav och ökad jämförbarhet mellan 
olika företag. Förutom externa användare medför RR29 också förbättrad 
förutsättningarna och uppföljning för intern kontroll på grund av en enhetlig redovisning 
av pensionförpliktelse inom koncernen. 

 
3.3.1 Grundläggande principer för RR29 
Enligt RR29, är pension en form av uppskjuten lön som utbetalas efter avslutad 
anställning. En grundläggande princip är därför att företagen ska redovisa sin 
pensionkostnad i takt med att pensionsrätten tjänas in av de anställda.  Med andra ordska 
pension under den period de anställda utför tjänster åt företaget.30  
 
Detta innebär att matchningsprincipen har fått stor betydelse inom pensionredovisning. 
Enligt principen ska kostnaderna redovisas under samma period som intäkterna de kan 
hänföras till. Pensionen skall därför redovisas som skuld inom balansräkningen eftersom 
ett åtagande uppstår när en anställd intjänar in sin pensionsrätt genom sin arbetsinsats i 
företaget. Skulderna behöver inte vara juridiskt bindande enligt definitionen av IASBs 
föreställningsram, utan det räcker med ekonomiska bindande. 
 
IAS 19 och RR29 följer idag dock inte fullt matchningsprincipen på grund av de så kallad 
”korridorreglerna”. Reglerna innebär att aktuariella vinster och förluster inte tas med i 
resultat- eller balansräkning om de faller utanför en korridor om plus eller minus 10 % av 
intäkt eller kostnad. 
 
 
3.3.2 Skillnad mellan RR29 och gamla normer och praxis 
Företag i Sverige använde rekommendation FAR 4 innan införande av RR29. De 
väsentliga skillnaderna mellan FAR 4 och RR 29 sammanfattar vi i följande punkter: 
 

• RR 29 kräver att samtliga pensioner i en koncern ska redovisas på ett enhetligt 
sätt. Enligt tidigare normer och praxis är det vanligt att utländska dotterbolag 
redovisar pension i enlighet med principer som gäller för respektive land. 

 

                                                             
30 Öhrlings PriceWaterHouse Coopers ” hur redovisas pensioner” 2003, sid.11 



 20 

• Enligt RR29 måste pensionsplaner klassificeras antingen som avgiftsbestämda 
planer eller förmånsbestämda planer beroende av planens ekonomiska innebörd. 
Redovisnings metoder skiljer sig väsentligt åt mellan två planerna. Liknande krav 
saknas i FAR 4. 

 
• RR29 tillåter endast en metod för att beräkna nuvärdet av pensions storlek när det 

gäller förmånsbestämda planer. Metoden kallas Projected Unit Credit Method 
(PUCM). Beräkningen utgår från aktuariella antagande som görs av det 
rapporterande företaget. Tidigare rekommenderar FAR 4 att man använder de 
antaganden som meddelas av Finansinspektionen. RR 29 kräver speciellt att man 
ska ta hänsyn till framtida löneökning när man gör aktauriella antaganden. Den  
aktuariella metoden ger företag stort utrymme att gör subjektiv bedömning. 

 
• RR 29 innehåller en så kallad 10 % korridors metod i syfte till att utjämna 

redovisning av aktauriella vinster och förluster. FAR 4 anger dock att sådana 
vinster och förluster ska påverka årets resultat. 

 
• RR29 kräver betydligt mer omfattande upplysnings information i 

årsredovisningen än FAR 4. 
 
3.3.3 Avgiftsbestämd pensionsplan 
Enligt RR 29 punkt 7 definieras avgiftsbestämda plan som följande: 
”Avgiftsbestämda planer (definde contribution plans) är planer för ersättningar efter 
avslutad anställning enligt vilka företaget betalar fastställda avgifter till en separat 
juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla 
ersättningar till anställda som hänför sig till anställdas tjänstgöring under innehavande 
period och tidigare perioder.” 
 
Det innebär att den anställdes pensions storlek beror på de avgifter som företaget och den 
anställde betalar till pensionsplanen (ett försäkringsföretag) tillsammans med den 
kapitalavkastning som avgifterna ger. Den anställde blir ansvarig för den aktuariella 
risken, vilket betyder att det finns en risk att ersättningarna blir mindre än väntat. Den 
anställde blir också ansvarad för investeringsrisken, med andra ord, risken att de 
investerade tillgångarna blir för liten i förhållandet till de förväntade ersättningarna.  
 
Redovisningen av avgiftsbestämd pensionsplan sker genom att periodens utgifter för 
planen redovisas som en kostnad i resultaträkningen. RR 29 medför ingen förändring i 
redovisningen av planen. En nyhet är dock att RR29 kräver att företagen ska lämna 
upplysning om det belopp som redovisas som kostnad för avgiftsbestämda planer.31 
 
3.3.4 Förmånsbestämd pensionsplan 
Förmånsbestämd pensionsplan är planer som inte faller under definitionen 
avgiftsbestämd plan. Storleken på ersättning efter avslutad anställning beror på de 

                                                             
31 Öhrlings PriceWaterHouse Coopers ” hur redovisas pensioner” 2003, sid.10 
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överenskomna ersättningarna som företag har lämnat till nuvarande och tidigare anställa.  
Det är företaget som bär den aktuariella risken och investeringsrisken.  
 
RR29 innebär stora förändringar angående redovisningen av förmånsbestämda planer. 
Processen att ta fram ersättningsbelopp är betydligt mer komplicerad än avgiftsbestämd 
planen. Företag måste exempelvis beräkna nuvärde av pensionsskuld och kostnad med 
hjälp av aktuariella antaganden och projected unit credit metod. Sedan måste det verkliga 
värdet av förvaltningstillgång fastställas. Slutligen måste företag också räkna ut det totala 
belopp av akturiella vinster och förluster och göra bedömning om hur stor del av detta 
belopp ska som redovisas. Denna process innebär mycket subjektiva bedömningar och 
krångliga kalkyler. 
 
3.3.4.1 Projected unit credit metod, PUCM 
Den enda metod som företag får använda för att räkna nuvärdet av sina förpliktelser och 
de relaterade pensionskostnader är projected unit credit method. Metoden innebär att den 
slutliga förpliktelsen periodiseras linjärt mellan den tidpunkt som först ger upphov till 
kostnad enligt planen och beräknad tidpunkt för avgång med pension. Företaget måste 
fördela ersättningarna på innevarande period och innevarade och tidigare perioder. Detta 
måste göra för att få fram kostnaden för tjänstgöring under innevarande period och 
nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen. 32  Företaget kommer att få fram ett 
förpliktelsens belopp som är tillräcklig trovärdigt för att en skuld ska kunna redovisas.33  
 
3.3.4.2 Aktuariella antaganden 
Det finns två antaganden som företag använder för att bedöma de faktorer som avgöra 
den slutiga kostnaden för att lämna ersättningar efter av slutad anställning.  
 
Den första antagande kallas för demografiska antagande. Den innefattar bedömningar om 
framtida karaktäristika hos nuvarande och tidigare anställda och deras anhöriga som är 
berättigade till ersättningar. Demografiska antagande ingår frågor om livslängd, 
personalomsättning samt andelen nuvarande och tidigare deltagare i planen som har 
anhöriga som kommer att vara berättigade till ersättningar. 
 
Det andra antagandet är det finansiella antagandet. Till dessa ingår diskonteringsräntan, 
framtida löne- och ersättningsnivåer, beträffande sjukvårdersättningar, och förväntade 
avkastningen på förvaltningstillgångar. Vid värdering av pensionsförpliktelse ska 
beloppet baseras på marknadens förväntningar på balansdagen. Det kommer att blir små 
förändringar på beloppet mellan olika bokslutstillfällen vilket kan medföra stora 
förändringar i företagets pensionskostnader. Det är därför viktigt att företag har en strikt 
policy vid beslut om aktuariella kostnader.  
 
3.3.4.3 Aktuariella vinster och förluster 
Det finns flera orsaker som kan påverkar företagens aktuariella vinster och förluster. 
Några av de viktigaste orsakerna som företagen bör beakta är personalomsättning, 
förtidspensionering, livslängd, sjukvårdskostnaderna eller löneökning eftersom dessa tal 
                                                             
32 Öhrlings PriceWaterHouse Coopers ” hur redovisas pensioner” 2003, sid.9 
33 Redovisningsrådet rekommendation ”ersättninggar till anställda” 2002 sid.23 
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kan vara oväntat höga eller låga. Företagen ska även ta hänsyn till uppskattade 
förändringar av framtida personalavgångar, förtidspensionering, livslängd, löneökning, 
ersättning eller sjukvårdskostnaderna och diskonteringsräntan. Detta eftersom  
förändringar kan genom tiden innebär enorma effekter på aktuariella vinster eller 
förluster för företagen. På samma sätt gäller skillnaden mellan den verkliga och den 
förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna.  
 
3.3.4.3.1 Utjämning av aktuariella vinster och förluster 
Detta kallas även för korridorregeln. Företag ska redovisas en andel av sina aktuariella 
vinster och förluster som intäkt eller kostnader om nettobeloppet av ackumulerade 
oredovisade aktuariella vinster och förluster vid slutet av den föregående 
rapporteringsperioden översteg det större av  
 
– 10 % av nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid ingången av året 
– 10 % av det verkliga värdet av eventuella förvaltningstillgångar vid ingången av året. 
 
Rekommendation kan ses som ett minikrav när företaget inte behöver redovisa en andel 
av sina aktuariella vinster och förluster som faller utanför ”en korridor” om plus eller 
minus 10 % i resultat eller balansräkning. Företaget ska fördela det som faller utanför 
korridoren över den genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de anställda som 
omfattas av planen. 
 
3.3.4.4 Upplysningskrav i årsredovisningen 
RR 29 ställer högre krav när det gäller upplysning i företags årsredovisning. Viktiga 
punkter sammanfattas som följande34:  

• Åsredovining måste lämna redovisningsprincip för aktuariella vinster och 
förluster. 

• Att ange vilken typ av plan. 
• Att lämna en specifikation av årets kostnad för pensonsåtaganden och de poster i 

resultaträkningen i vilka kostnaskomponenterna ingår. 
• Att ge den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångar. 
• Att visa hur de tillgångar och skulder som redovisas i balansräkningen beräknas, 

fördelat på helt eller delvis fonderade pensionsplaner respektive helt ofonderade 
pensionsplaner. 

• Att lämna en avstämning som visar rörelserna under perioden i den nettoskuld 
(eller tillgång) som redovisas i balansräkningen. 

• Att ange de viktigaste aktuariella antaganden som använts. 
 
 
 
3.3.5 Planer som omfattar flera arbetsgivare 
RR29 anger att planer som omfattar flera arbetsgivare kan klassificeras som antingen 
avgiftsbestämd eller förmånsbestämd utifrån planens villkor. Men om tillräcklig med 
informationer inte finns för att redovisa en plan som förmånsbestämd, ska planen 

                                                             
34 Öhrlings PriceWaterHouse Coopers ” hur redovisas pensioner” 2003, sid.9 
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redovisas som avgiftsbestämd. ITP-plan som finansieras genom försäkring i ALECTA är 
en mycket vanligt förekommande plan i svenska företag. ITP-planen är därför speciellt 
intresse i detta sammanhang. Redovisningsrådet utgav uttalandet URA 42 i mars år 2003. 
Enligt detta uttalande är en ITP-plan som finansieras genom försäkring i ALECTA en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Redovisningen av planen ska följa 
kraven på förmånsbestämd plan. Enligt URA 42 ska om den inte finns, tillräcklig 
information företaget redovisa planen enligt punkt 30 i RR 29 det vill säga att företag 
skall redovisa planen som om den vore en avgiftsbestämd plan samt lämna de 
upplysningar som anges i punkt 30. Dessa företag faller därför utanför uppsatsens 
undersökning. 
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4 EMPIRI  
 
4.1 IT-bransch 
Totalt har vi hittat 26 IT- konsultföretag vilka erbjuder konsulttjänster inom bland annat 
management, affärssystem och säkerhet. Vi har delat in dessa företag i tre undergrupper 
och därefter valt ut ett företag från varje undergrupp: 
 

undergrupper Intervall (antalet anställda) Utvalt företag 
1 2000-3000 Intentia 

International AB 
2 1000-2000 Strålförs AB 

 
3 Under 1000 PROACT IT 

Group AB 
 
 
4.1.1 Intentia International AB 2004 
IFS är en världsledande leverantör av komponentbaserade affärssystem, utvecklade på 
öppen standard. Bolagets kunder omfattar företag inom bilindustri, industriell 
tillverkning, drift och anläggning, utility och Telecom, Processindustri, offentlig sektor 
samt flyg- och försvarsindustri. IFS AB etableras 1983 och har idag ca 2400 medarbetare 
representerade i 45 länder genom dotter-, joint venture-, intresse- och partnerföretag. 
Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. 
 
Enligt företagets årsredovisning 2004 börjar koncernredovisningen för pensioner i 
enlighet med RR 29 från räkenskapsår 2004. Pensionsplaner delas in i förmånsbestämda 
och avgiftsbestämd planer.  Pensionskostnaden och skulden för en förmånsbestämd plan 
beräknas enligt Projected Unit Credit Method. Pensionsskulden upptas till nuvärdet av de 
förväntade framtida pensionsutbetalningarna genom diskontering. Beräkningarna grundar 
sig på aktuariella antaganden inklusive förväntningar rörande löneförändringar, 
förändringar i utgående pensioner, inflationen samt demografiska antaganden. Denna 
räkning utförs årligen av oberoende aktuarier. För fonderade förmånsbestämda planer 
upptas förvaltningstillgångarna till verkligt värde. Aktuariella vinster och förluster 
resultat bokförs när de uppstår. 
 
De viktiga aktuariella antaganden ser som följande: 
 
       31/12/2004  01/01/2004 
Diskonteringsränta      5,0 %   5,5 % 
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar  5,5 %   6,0 % 
Framtida årliga löneökningar     2,5 %   2,5 % 
Framtida årliga pensionsökningar    2,0 %   2,0 % 
Personalomsättning      4,0 %   4,0 % 
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Intentia International AB bedömer själv att RR29 har en marginell påverkan. 
Anledningen är att huvuddelen av företagets åtaganden för pensioner fullgörs genom 
avgiftsbaserade pensionsplaner.  
 
Förändring pensions avsättning samt pension kostnad ser vi på följande tabell:   
      
 

31/12/2004  31/12/2003 
Avsättning för pension    102   62 
Eget kapital      936,7   831,6 
Summa av eget kapital och skulder   1 857   2 076 
PENSION/(EGET KAPITAL OCH SKULDER) 5,49 %  2,99 % 
 
Pensionskostnader     -74    
Totala kostnader     2 653   2 553 
PENSIONKOSTN./TOT. KOSTNADER  2,79 %    
 
 
4.1.2 Strålförs AB 
Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Business företag med grafisk tradition. Bolaget 
utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv 
kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,1 miljarder SEK och 
har verksamhet i 12 länder med 1900 anställda. Strålfors etablerade 1919 och bolagets B-
aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984. 
 
Koncernen tillämpar RR29 från och med den 1 januari 2004. Strålförs AB bedömer att 
förändrade redovisning har en endast marginell effekt på eget kapital. De väsentligaste 
skillnaderna är betydligt omfattande upplysningar.  
 
Koncernen har förmånsbestämd plan i Sverige, Norge och Frankrike. Avsättningarna för 
pension i Sverige behållas i företagets rörelse och kreditförsäkring har tecknats i 
försäkringsbolaget Pensionsgaranti (FPG). Strålförs använder PUCM som aktuariell 
beräkningsmetod. 
 
Följande aktuariella antaganden har gjorts:  
 
      Sverige Norge  Frankrike 
Diskonteringsränta    5,0 %  5,0 %  4,3 % 
Årlig löneökning    3,3 %  3,0 %  2,0 % 
Årlig ökning av inkomstbasbelopp  3,3 % 
Årlig ökning av pension (inflation)   2,0 %  3,0 %  2,0 % 
Årlig ökning av fribrev (inflation)   2,0 %  3,0 %  2,0 % 
Avgångsintensitet    4,0 %    4,0 % 
Avkastning på förvaltningstillgångar    6,0 % 
Återstående tjänstgöringstid (år)  20  13  
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31/12/2004  31/12/2003 
Avsättning för pension    100,4   94,4 
Eget kapital      956,4   958,6 
Summa av eget kapital och skulder   1 996,7  1 892,4 
PENSION/(EGET KAPITAL OCH SKULDER) 5,0 %   4,99 % 
 
Pensionskostnader     46    
Totala kostnader     629,3   667,4 
PENSIONKOSTN./TOT.KOSTNADER  7,3 %  
 
 
4.1.3 PROACT IT Group AB 
PROACT är verksamt inom IT-infrastruktur med en specialitet kring system och tjänster 
inom området datalagring. Bolaget har kompetens av stöd inom nätverk, säkerhet och 
servermiljöer. Koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, 
Lettland, Litauen, Norge och Sverige. PROACT grundades 1994 och omsättning år 2004 
uppgick till 833,6 Mkr. 

Koncernens samtliga bolag, förutom bolagen i Norge, följer principen om avgiftsbestämd 
pensionsplan. Bolagen i Norge använde förmånsbestämd pensionsplan fram till och med 
år 2003. Under 2004 har bolagen i Norge gått över till ny pensionsplan som till största 
delen är avgiftsbestämd men en mindre del som klassas som förmånsbestämd. 

 Antaganden som använts vid aktuarieberäkningen för förmånsbestämda pensionsplaner 
och förändring pensionsskuld och kostnad framgår av följande tabell:  

Diskonteringsränta        5,5 % 
Förväntad avkastning på fonderade pensionsmedel    6,5 % 
Framtida årliga löneökningar       3,0 % 
Framtida årliga pensionsökningar      3,0 % 
Personalomsättning       4,0 % 
 
 
       31/12/2004  31/12/2003 
Avsättning för pension    982   1 869 
Eget Kapital 
Summa av eget kapital och skulder   440 982  430 862 
PENSION/(EGET KAPITAL OCH SKULDER) 0,22 %  0,43 % 
 
Pensionskostnader     19 239   16 531  
Totala kostnader     918 34   725 240 
PENSIONKOSTN./TOT. KOSTNADER  2,1 %   2,3 % 
 
 



 27 

4.2 Finansiering bransch 
Totalt finns det 30 medel stora företag inom finansiering området. Vi delar ut företag i tre 
olika grupper, beroende på antalet anställda.  
 

undergrupper Intervall (antalet anställda) Antalet företag Utvalt företag 
1 1000-9000 4 Skandia liv 
2 1000-2000 2 JM 
3 Under 1000 26 Handelsbanken 

 
4.2.1 Skandia Liv 
Företaget grundades 1855 och finns i 20 länder. Företaget är verksamt inom fondurval, 
konceptutveckling samt marknadsstöd och service. Affärsidén är att erbjuda deras kunder 
lösningar på en långsiktigt sparande.  
 
Skandia tillämpar Redovisningsrådets nya rekommendation, RR 29 från och med 1 
januari, 2004. Bytet av redovisningsprincipen till förmånsbestämda pensionsplan innebär 
att eget kapital minskade med 41 miljoner kronor efter skatt. Effekten redovisas direkt 
mot eget kapitalet. 
 
Antaganden som Skandia använder vid beräkningen av aktuarie antagande för 
förmånsbestämda pensionsplaner framgår av följande tabell: 
 
Diskonteringsränta        4,25 % 
Förväntad långsiktig avkastning på förvaltningstillgångar  4,00 %  
Uppskattad framtida löneökningstakt    3,25 % 4,75 % *  
Uppskattad framtida inflation     2,00 % 
 
* För högre befattningshavare förväntas löneökningstakten uppgå till 4,75 procent. 
 
 
Förändring av avsättning för pension och pension kostnad redovisas enligt följande: 
 
       31/12/2004  31/12/2003 
Avsättning för pension    260   1 
Eget kapital      79340   70433 
Skulder      3920   4817 
Summa av eget kapital och skulder   77860   75250 
PENSION/(EGET KAPITAL OCH SKULDER) 0,33 %  0,0013 % 
 
Pensionskostnader     54   584 
Totala kostnader     17 107   1 936 
PENSIONKOSTN./TOT.KOSTNADER  0,32 %  30,17 % 
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4.2.2 JM    

Det är en projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Tyngdpunkten är att 
producera nya bostäder i attraktiva lägen på storstadsområden och universitetsorter i 
Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Företaget omsätter ca 8,5 miljarder kr och har ca 
2 200 medarbetare. 
 
JM tillämpar från och med den 1 januari 2004 redovisningsrådets rekommendation RR29. 
Pensioner i Sverige och Norge redovisas som förmånsbestämda planer. Övergången till 
RR 29 medför en ökning i skulder, vilket redovisas ökning för avsättningar för pensioner 
och minskning i eget kapital efter skatt. 
 
Antagande som JM använder vid beräkningen av aktuariella antagande för 
förmånsbestämda pensionsplaner framgår av följande tabell: 
 
       Norge  Sverige 
Diskonteringsränta     5,5 %  5,0 % 
Förvaltning tillgångar     6,0 %  5,0 % 
Förväntad löneökning     3,0 %  3,5 % 
Inflation      2,5 %  2,5 % 
 
Förändring av avsättning för pension och pension kostnad redovisas enligt följande: 
 
       12/31/2004  12/31/2003 
Avsättning pension     459   457   
Eget kapital      3518   3285 
Summa eget kapital och skulder   8 239   9 145 
PENSION/(EGET KAPITAL OCH SKULDER) 5,57 %  5,00 % 
 
Pensionskostnader     123   118 
Totala kostnader     661   478 
PENSIONKOSTN./TOT. KOSTNADER  18,61 %  24,67 % 
 
4.2.3 Handelsbanken 
 
Handelsbanken finns bland annat i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Storbritannien 
samt i 13 länder för att stödja kontorsrörelsen på hemmamarknaderna. Banken är 
verksamt inom företagsaffärer, inversment banking och trading samt banktjänster för 
privatpersoner inkl livförsäkringar. 
 
Pensionsplaner i Sverige, Norge och Storbritannien är förmånsbaserade. Det innebär att 
pension utgår med viss procent av slutlönen och det finns inga planer för sjukvård efter 
avslutad anställning. Vid årsskiftet 2005 kommer Handelsbanken att över gå till 
koncernräkenskaperna IASB:s standarder. Effekten av övergång till nya 
redovisningsstandarder på eget kapital beräknas uppgå till 584 miljoner kronor.  
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Antagande som handelsbanken använder vid beräkningen av aktuariella antagande för 
förmånsbestämda pensionsplaner framgår av följande tabell: 
 
Diskonteringsränta        4,6 % 
Förväntad löneökning        3,6 % 
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar   7,0 % 
Pensionsuppräkning       3,0 % 
Inkomstbasbelopp       2,9 % 
Personalomsättning       2,8 % 
Förväntad återstående tjänstgöringstid    20 år 
 
 
 
Förändring av avsättning för pension och pension kostnad redovisas enligt följande: 
 
       31/12/2004  31/12/2003 
Avsättning pension     3 195   3 195   
Eget kapital      3155   2614 
Summa eget kapital och skulder   63 621   43 942 
PENSION/(EGET KAPITAL OCH SKULDER) 5,02 %  7,27 % 
 
Pensionskostnader     105   528 
Totala kostnader     13 056   11 550 
PENSIONKOSTN./TOT. KOSTNADER  0,80 %  4,57 % 
 
 
4.3 Industri bransch 
Totalt har vi hittat 17 medelstora och små företag som har aktuariella antagande i sin 
årsredovisning inom industri bransch på BolagsFakta. Skillnader mellan uppdelning på 
IT-bransch och industri bransch är att industri bransch har högre antal anställda, vilket 
beror på industri bransch är relativ gammal bransch och har mer anställda inom 
branschen. Vi delar dessa företag i tre undergrupper och väljer ur ett företag i varje 
undergrupp: 
 

undergrupper Intervall (antalet anställda) Antalet företag Utvalt företag 
1 2000-4000 5 Seco Tools AB 
2 600-2000 8 Studsvik AB 
3 Under 600 4 Johnson Pump AB 

 
4.3.1 Seco Tools AB 
Seco Tools AB utvecklar, tillverkar och säljer hårdmetallverktyg för skärande 
bearbetning. Seco finns representerat i ett 50-tal länder och har drygt 40 helägda 
utländska dotterbolag samt ett nära samarbete med ett stort antal agenter och distributörer 
över hela världen. Tillverkningen sker till största delen vid fabriker i Sverige, Indien, 
USA, Frankrike och Tjeckien. 
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Seco-koncernen, med huvudkontor i Fagersta, har drygt 3 910 anställda och en 
omsättning på omkring 4300 mlkr. Över 90 % av försäljningen sker till marknader 
utanför Sverige. Företaget etablerades 1974 och är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. 

Seco Tools har förmånsbestämda pensionsplaner i flera länder. Planerna täcker i princip 
alla anställda och tillhandahåller förmåner baserade på de ersättningar och den 
anställningstid de anställda har vid eller nära pensionering. I USA finns dessutom 
åtaganden avseende sjukförmåner efter pension.  
 
 
De viktiga aktuariella antaganden (viktade genomsnitt) ser som följande: 
 
      31/12/2004  31/12/2003 
Diskonteringsränta     5,4 %   5,7 % 
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 6,4 %   6,8 % 
Förväntad löneökningstakt    3,1 %   3,5 % 
Förväntad inflation     2,0 %   2,4 % 
Förändring av sjukvårdskostnader   7,8 %   7,8 % 
 
 
Förändring pensions avsättning samt pension kostnad ser vi på följande tabell: 
 
 
       31/12/2004  31/12/2003 
Avsättning för pension    205   238 
Eget kapital 
Summa av eget kapital och skulder   3 669   3 789 
PENSION/(EGET KAPITAL OCH SKULDER) 5,6 %   6,3 % 
 
Pensionskostnader     19   40  
Totala kostnader     1 455   1 376 
PENSIONKOSTN./TOT.KOSTNADER  1,3 %   2,9 % 
 
 
4.3.2 Studsvik AB 
Studsvik AB är ett högteknologiskt företag med fokus på kärnkraftsindustrin. Genom att 
leverera produkter och tjänster med stort teknikinnehåll bidrar Studsvik till att 
effektivisera driften och höja säkerheten vid kundernas kärnkraftanläggningar. Företaget 
tillhandahåller också säker och kostnadseffektiv avfallshantering. Koncernens företag 
finns, förutom i Sverige, i Norge, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA och Japan. 

Koncernen omsätter 1 095,8 MSEK med ungefär 1300 anställda i 7 länder. Studsvik AB 
etablerade 1947 och företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. 
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Inom koncernen finns ett flertal förmånsbestämda pensionsplaner, vilka framförallt är 
baserade på slutlön. De planer, som har ansetts vara materiella, finns i Sverige och 
Tyskland. Övriga pensionsförpliktelser har ej ansetts medföra någon materiell effekt, 
varför dessa ej har räknats om enligt RR 29. 

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom 
en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, 
är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 
2004 har koncernen inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att 
redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som 
tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgifts bestämda plan,   
beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräknings antaganden, vilka inte 
överensstämmer med RR 29. 
 
Följande aktuariella antaganden har gjorts:  
 
                 2004 Sverige 2003 Sverige 2004 Tyskland  2003Tyskland 
Diskonteringsränta   4,6 %  5,4 %  5,0 %  5,25 % 
Förväntad avkastning 
På förvaltningstillgångar  5,0 %  5,0 % 
Framtida årliga löneökningar  5,0 %  5,0 % 
Framtid årliga pensionsökningar 3,0 %  3,0 %  4,5 %  3,75 % 
Personalomsättning   0,0 %   0,0 % 
 
       31/12/2004  31/12/2003 
Avsättning för pension    5 782   5 097 
Summa av eget kapital och skulder   1 138 471     1 182 403 
PENSION/(EGET KAPITAL OCH SKULDER) 0,5 %   0,4 % 
 
Pensionskostnader     32 816    
Totala kostnader     230 015  209 890 
PENSIONKOSTN./TOT.KOSTNADER  14,3 %  
 
 
 
4.3.3 Johnson Pump AB 
Johnson Pump är en internationellt verksam verkstadskoncern som utvecklar, tillverkar 
och marknadsför pumpar för industriellt och marint bruk. Johnson Pump Svenska AB 
förser den svenska industrin med högkvalitativa pumpar. Företaget ingår i den svenska 
koncernen Johnson Pump. 
 
Johnson Pump består av två divisioner, Pump och Infrastruktur. Division Pump är en 
internationell verkstadsindustri som utvecklar, tillverkar och marknadsför pumpar för 
industriella och marina applikationer. Divisionen är uppdelad i affärsområdena Industri 
och Marin. Affärsområde Industri inriktar sig på pumpar och tillbehör till 
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processindustrier inom livsmedel, läkemedel, kemi, petrokemi, papper och massa samt 
till varvsindustri och växhusnäring. Affärsområde Marin tillverkar och säljer pumpar och 
tillbehör för främst marina ändamål och riktar sig mot tillverkare av marinmotorer, 
båtbyggare och eftermarknad. Division Infrastruktur bildades under 2004 och ska driva 
verksamhet inom infrastruktur med inriktning mot vatten, värme och därmed förenliga 
verksamheter. 
 
Johnson Pump AB har cirka 548 medarbetare i Sverige. Johnson Pump grundades i 
Örebro 1968 och nettoomsättning år 2004 uppgick till 652 Mkr.  

Avsättning och betalning till pensionen sker enligt olika pensionsplaner. Enligt ett 
uttalande från Redovisningsrådets akutgrupp URA 42 är ITP planen i Alecta en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2004 har 
bolaget inte haft tillgång till sådana informationer från Alecta som gör det möjligt att 
redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. ITP planen i Alecta har därför 
redovisats som en avgiftsbestämd plan. 

Förmånsbestämda planer beräknas som företags kostnader på balansdagen med hjälp av 
aktuariella antagande. Inom Johnson Pump koncernen finns förmånsbestämda planer i 
Belgien. Dessa avser endast personal som har avslutat sin anställning vid Johnson Pump i 
enlighet med belgiska regler som förtidspension.  

Antaganden som använts vid aktuarieberäkningen för förmånsbestämda pensionsplaner 
och förändring pensionsskuld och kostnad framgår av följande tabell: 

      31/12/2004   01/01/2004 
Diskonteringsränta     4,0 %    2,0 % 
Förväntad inflation     2,0 %   2,0 % 
 
       31/12/2004  01/01/2004 
Avsättning för pension       8 524 
Summa av eget kapital och skulder   412 580  400 780 
PENSION/(EGET KAPITAL OCH SKULDER)    2,1 % 
 
Pensionskostnader     165   8 789  
Totala kostnader     235 556  257 353 
PENSIONKOSTN./TOT.KOSTNADER     3,4 % 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 
5.1  Tillämpningen av RR 29 
Samtliga företag som vi undersökte har tillämpat RR29 från och med räkenskapsår 2004. 
Ju flera dotterbolag företagen har runt om i världen desto mer omfattande är 
implementeringen.  
 
Utgår vi ifrån de undersökta företagens årsredovisningar, visar resultatet att effekten av 
regeln ger föga förändringar för företagen. Anledningen är att andelen förmånsbestämd 
planen är små och påverkan på redovisningen marginell. 
 
ITP som tryggas genom försäkringen i Alecta är en speciell pensionsplan i Sverige som 
påverkar övergång till RR29. Denna plan är en allmänt förekommande pensionsplan i 
svenska företag och skall klassificeras som förmånsbestämd. Men eftersom planen 
omfattar flera arbetsgivare och är mycket komplicerad, valde alla företag att redovisa 
planen som avgiftsbestämd enligt URA 42. 
 
De flesta företag som har förmånsbestämd pensionsplan har vänt sig till utomstående 
aktuarier och revisorer när de fastställer pensions förpliktelsen. Att förstå 
pensionssystemet i Sverige och utomland och avgöra om det är ett förmåns- eller 
avgiftsbestämd faller inte inom en vanlig redovisningekonoms arbetsområde. Det är inte 
heller möjligt för redovisningspersonal i små företag att själva beräkna de aktuella 
pensionskostnaderna och skulder utifrån RR29s krav. Företag har blivit tvungna att anlita 
oberoende aktuarier och revisorer, vilket innebär att redovisningen blivit mer tids- och 
resurskrävande. 
 
5.1.1  intervjuresultat 
I detta avsnitt beskriver vi kortfattat det intervjuresultat som vi fick av Raymond Chan.  
 
Vid årsskiftet 2004 införde de noterade företagen och de större företagen av allmännt 
intresse redovisningsrådets rekommendation RR 29. Rekommendationen innehåller 
särskilda regler för redovisning av pensionsplaner. Valet av pensionsplan är beroende av 
vilket kollektivavtal den anställde omfattas av, med andra ord, hur man är anställd.   
 
Fördelar med rekommendationen är att den ger en helhetlig redovisning av pensioner och 
ökad jämförbarhet mellan företag i olika länder. Det blir enklare för företag att bevaka 
sina pensionskostnader eftersom pensionskostnader i framtiden kommer att ökad linjärt. 
Nackdelen är att det är kostsamt och kräver mycket tid vid bytet till den nya 
rekommendationen.   
 
Under intervjuven diskuterade vi bland annat om finansiella antagande. Dessa består av 
förväntad avkastning av förvaltningstillgångar, diskonteringsränta och löneökningar.  
Förväntad avkastning av förvaltningstillgångar är det enda antagandet vilket redovisas 
som tillgång. Dessa påverkar tillgångarna i balansräkningen eftersom de är bokförda på 
tillgång sidan. Följden blir att dessa påverkar resultaträkning och bokslutet. Medan 
diskonteringsränta och löneökningar bokförda på skuldsidan påverkar företagens skulder. 
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Uppskattningen av löneökning är baserad på dels hur aktiv medarbetaren är men också 
dels av inflationen. Det viktigaste antagandet är diskkonteringsräntan. Ju lägre räntan 
desto högre skuld. En sänkning av räntan med 0,5 % medför en ökning av skulden på 5-
10 %. För att kunna jämföra skillnaden mellan olika branscher måste vi beakta  
löneökning, personalomsättning och avgångsintensitet. 
 
Det finns egentligen ingen skillnad på redovisning av pensioner i stora och små företag. 
Små företag med förmånsbestämdplanplanen som tillämpa RR 29 byter ofta till 
avgiftsbestämdplan eftersom det innebär mindre risk och lägre kostnader. Övergången till 
förmånsbestämdplan är väldigt kostsam och kräver mer tid medan övergången till 
avgiftsbestämdplan, inte kräver några förändringar i redovisningen.  Om små företag vill 
påverka utgången av rekommendationen kan de lämna synpunkter till redovisningsrådets 
utkast via redovisningsrådets hemsida. Redovisningsrådet skickar ofta ut utkastet eller 
remiss till revisionsbyråerna och stora företag eftersom dessa företag anses ha sakkunnig 
personal när det gäller redovisningsfrågor. På detta sätt kan företagen påverka utgången 
av rekommendationen.  
 
 
5.2 Påverkan på redovisad kostnad för pension 
5.2.1  Resultat av undersökning 
Förändring av pensionskostnad: 
Bransch  2004  2003 
IT  2,79 %   
  7,3 %   
  2,1 %  2,3 % 
Genomsnitt 4,06 % 2,3 % 
Finans  0,32 %  30,17 % 
  18,61 % 24,67 % 
  0,80 %  4,57 % 
Genomsnitt 6,58 % 19,80 % 
Industri 1,3 %  2,9 % 
  14,3 %   
    3,4 % 
Genomsnitt 7,8 %  3,15 % 
 
5.2.2 Analys av RR 29:s påverkan på företags pensionkostnader 
Resultatet har visat att år 2004 pensionkostnader ökade med 77 % respektive 148 % i IT 
branschen respektive industribranschen jämfört med förra året. Däremot minskade 
pensionkostnader i finansbranschen med 69 %. När vi tittar närmare på  företagen märker 
vi att det faktiskt finns en spridning i den procentuella förändringen av kostnaderna. 
Spridningen kan förklaras av att medelvärdet visade på en minskning av kostnaderna trots 
att de flesta företagen visade ökade kostnader. De stora skillnaderna av 
pensionskostnaderna mellan olika branscher påvisar att det också finns andra faktorer än 
införandet av RR 29 som påverkar.  
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Anledningen till ökningen av pensionskostnaderna i IT branschen och industribranschen 
är att det finns skillnader mellan nya och gamla regler. De tidigare reglerna tog inte 
hänsyn till framtida löneökningar vilket RR 29 gör. Om företagen beaktar framtida 
löneökningar när de räknar ut pensionerna som intjänats under året medför detta att 
kostnaden som redovisas under innevarande år blir högre än om sådan hänsyn inte skulle 
tagits. Därför är det logiskt att kostnaderna i de flesta fall ökat snarare än minskat. 
 
Anledningarna till minskningen av pensionskostnaderna i finansbranschen kan vara olika. 
Ett exempel är att ett av de företagen som visade en stor minskning av 
pensionskostnaderna hade omklassificerat pensionskostnader till lönekostnader.  
 
5.3 Påverkan på pensionsavsättning 
5.3.1 Resultat av undersökning 
Förändring av pensionsavsättningarna: 
Bransch  2004  2003 
IT  5,49 %  2,99 % 
  5,0 %  4,99 % 
  0,22 %  0,43 % 
Genomsnitt 3,57 % 2,8 % 
Finans  0,33 %  0,0013 % 
  5,57 %  5,0 % 
  5,02 %  7,27 
Genomsnitt 3,64 % 4,09 % 
Industri 5,6 %  6,3 % 
  0,5 %  0,4 % 
    2,1 % 
Genomsnitt 3,05 % 2,9 % 
 
5.3.2  Analys av undersökningsresultat 
Resultatet har visat att förändringen av avsättningar till pension har ökat i genomsnitt 
med 0,77 procent enheter i förhållande till ökningen av pensionsskulderna i IT branschen.  
Detsamma gäller för industribranschen. Avsättningar ökade där i genomsnitt med 0,15 
procentenheter. Ökningen av pensionsavsättningarna beror på ökningen i det egna 
kapitalet tillföljden av nyemission tillsammans med ökningen av omräkningsdifferensen 
för utländska dotterbolag under bokföringsåret i form av valutakursdifferenser. 
Kursdifferenserna vid omräkning av utländska verksamheters balansräkningar redovisas 
direkt mot eget kapital i koncernbalansräkningen. Ökningen av eget kapital beror på 
omräkningsdifferenser till EURO eftersom kursen har förstärkts gentemot den svenska 
kronan. Minskningen av eget kapital beror på kursdifferenser till USD eftersom kursen 
har försvagats gentemot den svenska kronan. Ökningen av det egna kapitalet medför en 
minskning av företag pensionsskulder och minskningen av det egna kapitalet, medför det 
motsatta. 
 
Finansierings branschens avsättningar till pension har minskat med 0,45 procentenheter 
det senaste året.  
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Av samtliga undersökta företag har vi kommit fram till att pensionsskulderna ökat vid 
övergången till Redovisningsrådet rekommendation RR 29. Den ökade skulden redovisas 
som en ökning av avsättningar för pensioner och som en minskning av det egna kapitalet 
efter skatt. Dessa effekter redovisas direkt på balansräkning mot eget kapital.  
 
 
 
5.4 Aktariella antaganden 
5.4.1  Diskonteringsränta 
Diskonteringsränta som används av de företag vi studerat ligger mellan 2.0% och 5.7%. 
Den genomsnittliga diskonteringsräntan är 5.0%. De flesta valde företag använder 
diskonteringsräntan mellan 4.0% och 5.0%. Spridningen i samtliga företag är relativt 
liten. 
De resultat vi kommit fram när det gäller diskonteringsräntan i olika branscher 
presenteras i tabell nedan. Det framgår av att det inte finns stora skillnader mellan olika 
branscher. 
 
Branscher Genomsnitt % 
IT bransch 4.95 
Finansiering bransch 5.06 
Industri bransch 4.76 
 
Enligt den aktuarie vi intervjuad är diskonteringsräntan det viktigaste antagandet som 
påverkar redovisning av skuld. Ju lägre räntan desto högre skuld, en sänkning av räntan 
med 0,5 % medför en ökning av skulder på 5-10 %. Företag är därför väldigt försiktiga 
när de väljer denna ränta. Fastställande av diskonteringsräntan har däremot inte stora 
skillnader mellan olika branscher i ett samma land.  
 
Diskonteringsräntan bestämmas till räntan som på balansdagen gäller för de viktigaste 
företagsobligationer med en löptid som motsvarar förpliktelsens. Det största skälet till 
skillnader i företags diskonteringsräntor är att förpliktelserna har olika löptider. Unga 
anställda har till exempel ofta längre genomsnittlig löptid på förpliktelse än äldre 
anställda. Längre löptiden innebär högre diskonterings ränta för företag. Vidare påverkas 
diskonteringsräntan också vilka marknader företag utgår ifrån när de definierar den 
viktigaste obligationen. Räntorna på olika länder skiljer sig ofta mycket. Vissa företag 
kan utgå från den svenska marknaden medan andra kan använda räntorna i EU 
marknaden. 
 
Enligt undersökningen, kan vi säga att det inte råder stora skillnader av diskonterings 
ränta mellan olika företag beroende på hur man fastställer räntan. En annan anledning, 
förutom ovan nämnt, som vi kan tänka på är att företag är försiktiga vid först 
tillämpningen och alltid tar hänsyn till vad de andra gjorde. Antalet aktuarier i Sverige nu 
är inte heller väldigt stort och det är mycket möjligt att många företag vänder sig till 
samma aktuarier. 
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5.4.2  Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar av samtliga företag vi undersökte ligger 
mellan 4 % -7 %, medelvärde är 5.8%. Skillnaden mellan branscher presenteras på 
följande tabell: 
Branscher Genomsnitt % 
IT bransch 6.00 
Finansiering bransch 5.50 
Industri bransch 6.07 
 
Enligt intervjun är förväntad avkastning av förvaltningstillgångar det enda antagandet 
som påverkar tillgångar i balansräkningen. Den är bokförd på tillgång sidan och syns i 
resultaträkningen. Den är alltså ett antagande som kan direkt påverka företagets resultat. 
Skillnader mellan företag kan bero på investeringsrisken. Ju högre risk ett företag är 
villigt att ta när det investerar, desto högre avkastning kan det få. 
 
Vi har observerat att det inte råder stor skillnad mellan företag och branscher när det 
gäller förväntad avkastning av förvaltningstillgångar. Vad är intressant är att finansiering 
branschen som vi trodde att det är en bransch som kan hantera risk bättre har den lägsta 
avkastnings förväntan. Medan industri bransch som är mer traditionell har högsta 
förväntan. Detta kanske beror på industri företag är etablerade och mogna när de hanterar 
pensions placering. Eftersom inga företag har lämnat information om vilken typ av 
förvaltningstillgångar de hade, blir det svårt att göra vidare analysen. 
 
5.4.3 Inflation (pensionsökning) 
Resultatet av undersökningen visar att de flesta företag väljer inflationstakt som 2 %. 
Vissa företag använder 3 % eller 2.5%. Skillnaden är inte stor. Enligt intervjun påverkar 
inflationstakt företags skuld sida. De flesta företag använder Riksbankens inflationsmål, 
d.v.s. 2 %. Det finns också företag som utgår ifrån långsiktiga prognosen om 
inflationstakten. En annan anledning till skillnader är att företag kan ha olika obligationer 
i olika länder och då måste företag basera sin bedömning på dessa länders marknad. Det 
finns alltså inte stora skillnader mellan olika branscher om företag bara har obligationerna 
i Sverige. 
 
5.4.4 Löneökningen 
Den genomsnittliga löneökningstakten av samtliga företag är 3.23%. Det högsta 
antagande uppgick till 5.0% medan det lägsta var 2.5%. Många företag använder ett 
antagande som ligger runt 3.5%. Enligt intervjun påverkar löneökningen företags skuld 
sida. När företag bestämmer det åtagandet måste både makro- och mikro- ekonomiska 
faktorer tas hänsyn till. Företag måste exempelvis tänka på arbetskrafts situation och 
företagets lönepolicy. Löneökningen är ett antagande som företag har möjlighet att själva 
påverka. 
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Resultat av olika branschers löneökning framgår av följande tabell: 
 
Branscher Genomsnitt % 
IT bransch 2.93 
Finansiering bransch 3.78 
Industri bransch 3.87 
 
Skillnader är inte så stora och detta kan tolkas som att samtliga företag är försiktiga och 
tittar på siffrorna av andra företag både inom branschen och utanför. 
 
 
 
5.5 Företag synpunkter 
Redovisningsrådet har skickat ut utkast till rekommendation om ersättning till anställda 
till olika företag. Det är sexton företag som har deltagit och lämnat synpunkter på 
rekommendationen. Det är två punkter som vi anser är viktiga att ta med i vår uppsats.   
 
–ITP-plan. Den bygger på en överenskommelse mellan Svenska arbetsgivareföreningen, 
Föreningen svenskt näringsliv (SAF) och privattjänstemannakartellen (PTK). Planen sägs 
att det är arbetsgivare som betalar pensionernas kostnader. Arbetsgivaren bestämmer om 
han vill teckna pensionsförsäkring i Alecta eller genom att göra företagsinterna 
avsättningar inom ramen för FPG/PRI-system.  
 
Enligt redovisningsrådets utkast ska de pensionsförpliktelserna som försäkras i Alecta 
klassificeras som en avgiftsbestämd plan. Företagen betalar en fast avgift till Alecta och 
därefter är fri från sina pensionsförpliktelser, det vill säga, behöver inte betala mer till den 
ställda.  
 
De företag som har läst denne utkast är kritiska till denna slutsats. De hävdar att planen 
bör klassificeras om som förmånsbestämd plan. Storleken av premierna som företag 
betalas in till Alecta bygger på den anställds löneutveckling. Av denna själ stämmer inte 
klassificering in med avgiftsbestämd plan.  
 
Utkastet till rekommendationen för avgiftsbestämda och förmånsbestämda planer 
fastställer som följande:  
 
Avgiftsbestämda planer är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka 
företaget betalar fastställda avgifter till en separat juridiskt enhet och inte har någon 
rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om den juridiska enheten 
inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför 
sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period och tidigare perioder.  
 
Förmånsbestämda planer är andra planer för ersättningar efter avslutad anställning än 
avgiftsbestämda planer 
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Den anställdes pensions storlek bestäms av antalet tjänsteår och slutlönen vid 
pensioneringstillfället. Löneökningen under hela tjänstgöringstiden medförs en ökning av 
den anställde pensionsstorleken. Av denna själ fördelas ökningen av premien som betalar 
till Alecta enbart över den anställdes återstående tjänstgöringstiden. Den pensionsförmån 
för anställda som placeras i Alecta blir därför oantastbar vilket betyder inte villkorad av 
fortsatt tjänstgöring, i takt med företagets premiebetalningar.35   
 
Den anställde har både en oantastbar och en antastbar pensionsförmån. Företaget, enligt 
RR29, ska tas hänsyn till de båda förmånerna. Den ökande premie med hänsyn till 
löneökning täcker endast de oantastbara förmånerna och inte de antastbara förmånerna.  
 
I praktiken är företagets ansvar för att deras anställda inte begränsad. Den anställde ska få 
ut den pension den har rätt till. Om Alecta inte kan betala deras pensioner så kan de 
anställda vända sig till företagen. Det är därför inte riktigt rätt att säga att företags 
förpliktelse är begränsat till att betala fastställda avgifter. Den uppfattningen som vi fick 
av Alecta och PTK är att det är arbetsgivaren som bär den slutliga ansvaret att uppfylla 
ITP-planens förmåner.  Definitionen av en avgiftsbestämd plan ansåg därför inte vara 
uppfylld. Pensionsplan som finansieras genom försäkring i Alecta ansågs därför vara en 
förmånsbestämd plan. 
 
– språket i rekommendationen anser att vara för komplicerade än till nyttan av den 
information som en korrekt tillämpning av rekommendationen kunna ge. 
Redovisningsrådet bör formulera om texten på ett enklare sätt för att öka förståelsen och 
underlätta för läsaren. Rekommendationen tar inte heller några hänvisningar till svensk 
semesterlagstiftning, ITP och andra svenska pensionsplaner, svenska regler och praxis i 
samband med uppsägning av personal etc. Det är omöjligt för läsaren att förstå utan hjälp 
och anvisning.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
35 Redovisningsrådet rekommendation ”ersättningar till anställda” 2002 sid.80 
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6 SLUTSATSER  
 
6.1 Slutsatser 
Vi undersökte två huvudfrågor som berörde Redovisningsrådet rekommendation RR29 i 
denna uppsats. Vår första fråga var:  
 

• Det nya redovisnings system medför förändringar i de finansiella rapporterna i 
olika företag. Vi kommer framför allt att undersöka hur dagens pensioner 
redovisas och försöka beskriva skillnaden mellan det nya och det gamla systemet?  

 
Resultatet i vår undersökning visar att det i vissa avseenden finns skillnader mellan FAR 
4 och RR 29. Rekommendationen kräver att koncernen ska redovisa på ett enhetligt sätt 
och företagens pensionsplan måste klassificeras antingen som avgiftsbestämda planer 
eller förmånsbestämda planer. Valet av pensionsplanen är beroende av planens 
ekonomiska innebörd. RR29 tillåter endast en metod för att beräkna nuvärdet av 
pensionsstorleken när det gäller förmånsbestämda planer. Metoden kallas Projected Unit 
Credit Method (PUCM). RR 29 anger en ”10 % korridors” metod i syfte att utjämna 
redovisningen av aktauriella vinster och förluster. Rekomendationen kräver betydligt mer 
omfattande upplysnings information i årsredovisningen än FAR 4. 
 
Vår andra fråga var följande: 
 

• Svenska företag har tidigare redovisat sina pensioner på ett annat sätt, vad innebär 
införande av RR 29 för små och medelstora företag? Vi kommer att undersöka 
hur rekommendation fungerar i praktiken och vad införandet innebär för små och 
medelstora företag? Uppstår mer kostnader och avsättningar till pensioner?  vad 
blir konsekvenserna?  

 
Små och medelstora företag påverkas inte så mycket av införande av RR 29 eftersom 
dessa företag ofta har små andelen av förmånsbestämd pensionsplan. En annan viktig 
anledning är att pensionen som placeras hos Alecta fortfarande inte kan redovisa som 
förmånsbestämd planen i dagsläget. Men alla noterad företag, oavsett storlek måste följa 
RR 29 och fastställa pensionsplanen. Effekten av övergång till förmånsbestämdplan i 
praktiken kan vara mer kostsam och kräver mer tid medan övergången till 
avgiftsbestämdplan, inte kräver några förändringar i redovisningen. Av detta skäl kan vi 
gissa att små och medelstora företag med förmånsbestämdplanen kommer att byta till 
avgiftsbestämdplan eftersom det medför mindre risk och lägre kostnader för företagen.  
 
Resultatet som vi har fått fram av de undersökte företagen visar att 
företagspensionskostnaderna i IT och industri branschen har ökat samtidigt som 
finansbranschen visat en minskning. Ökningen av pensionskostnader i IT branschen och 
industribranschen beroende på att de tidigare reglerna inte tog hänsyn till framtida 
löneökningar. Löneökningar medför merkostnader för företagen vilket i sin tur leder till 
att företagens pensionskostnader ökar. En orsak till minskningen av pensionskostnader i 
finansbransch är att ett av de företag har klassificerat ompensionskostnader till 
lönekostnader.  
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Det resultat vi har fått fram genom beräkning av förändringarna inom avsättningar till 
pension har visat en ökning av avsättningar i IT och industribranschen, men visat på en 
minskning i finansbranschen. Ökningen av pensionsavsättningarna beror på att eget 
kapital har ökat i samband med nyemission tillsammans med en ökning av 
omräkningsdifferenser för utländska dotterbolag under bokföringsåret i form av 
valutakursdifferenser. Kursdifferenserna redovisas direkt mot eget kapital i 
koncernbalansräkningen. Ökningen av det egna kapitalet leder till att företags 
pensionsskulderna minskar. Orsaken till minskning av avsättningar till pension i 
finansbranschen är att företagsskulder har ökat vid övergången till RR 29. Av de 
undersökte företagen så har företagets egna kapital och avsättningar till pension minskat i 
förhållande till ökningen av pensionsskulder. 
 
När det gäller aktuariella antagande kan vi dra slutsatsen att det inte råder stora skillnader 
mellan dessa företag. Detta kan bero på att företagen är försiktiga vid den första 
tillämpningen och tar hänsyn till vad de andra gjorde när de gör sina egna antaganden. 
Antalet företag och aktuarie som kan erbjuda denna tjänst är få i Sverige och det är 
möjligt att många företag vänder sig till samma aktuarie.  
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vi endast valde nio företag, kan vi inte säga att vårt resultat kan hänföras till 
samtliga medelstora och små företag. Det skulle vara intressant att göra liknande 
undersökning av samtliga företag i Sverige och även utanför Sverige. 
 
Vi tittade endast på redovisningarna från 2004, det vill säga, det första året efter 
tillämpningen av den nya regeln. Det kan vara värt att undersöka företags årsredovisning 
några år framåt när regeln har tillämpats under längre tid. Speciellt intressant skulle det 
vara att undersöka de företag vilka har sina pensionsförpliktelser hos Alecta för att se hur 
deras pensionsskulder förändras efter 2005 då Alecta börjar lämna information om 
förmånsbestämd pensionsplan. 
 
RR 29 kräver mer resurser och tid än tidigare bestämmelse och vi undrar därför om 
företagen kommer att övergår från att använda förmånsbestämd pensionsplanen till att 
använda avgiftsbestämd. Utvecklingen i USA har redan utmärkt trenden och det vore 
intressant att se om det går åt samma håll även i Sverige. 
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BILAGA 
 
Frågeformulär 
 

1. Är det någon skillnad på redovisning av pensioner i stora och små företag? 
2. Finns det några fördelar eller nackdelar med redovisningsrådet rekommendation 

RR 29 i jämförelse med tidigare tillämpning? 
3. Hur ser trenden ut? Är det kostsamt för företag att använder RR29? Kommer 

rekommendation att finnas kvar? 
4. Varför är det svårt för små företag att använda sig av RR 29? 
5. Hur fungerar rekommendationen i teorin och praktiken? 
6. Vem tar ansvaret för pensionsredovisnings regler i små företag? 
7. Om företag inte följer pensionsredovisnings regler, vad händer då? Sanktion? 
8. Det sägs att tillämpning av RR 29 förbättrar intern kontroll, stämmer detta? 
9. Det har varit diskussioner om att de pensionsplaner som placera i Alecta bör 

redovisas som förmånsbestämdplan istället avgiftsbestämdplan, vad har ni för 
synpunkter om denna uttalandet? 

10. Hur har företag anpassat sig till den nya redovisningen? 
11. Hur viktigt är aktuariella antagande?  
12. Finns det utrymmer för företag att påverkar redovisningen av deras pension? 

 
Intervjuresultat 

 
1. Det är ingen skillnad på redovisning av pensioner i stora och små företag. Det är 

noterad företag och stora företag av allmänt intresse som ska tillämpa 
redovisningsrådet rekommendation RR 29. Rekommendationen innehåller 
särskilda regler för redovisning av pensionsplaner. Valt av pensionsplaner är 
beroende av vilket kollektiv avtal den anställde har det vill säga hur man är 
anställd.    

2. Fördelar med rekommendationen är att den ger en helhetlig redovisning av 
pensioner och ökad jämförbarhet mellan företag i olika länder. Det blir enklare för 
företag att bevaka sina pensionskostnader eftersom pensionskostnader i framtiden 
kommer att ökad linjärt. Nackdelen är att det är kostsamt och kräver mycket tid 
vid bytet till den nya rekommendationen.   

3. Företag med förmånsbestämdplanen byter ofta till avgiftsbestämdplan på grund 
av att det innebär mindre risk och lägre kostnader för företaget. Redovisningsrådet 
har gett ut anvisning att de företag som tillämpar RR 29 vid årsskiftet kommer att 
övergå till IAS/IFRS. Anledningen till att företagen inte övergå direkt från det 
gamla redovisningssystemet till IFRS är att undvika dryga kostnader vid bytet av 
redovisningssystemet. Det betyder att rekommendationen kommer att finnas kvar. 

4. Det är inte svårt för små företag att använda sig av RR 29. Företagen behöver 
enkla lösningar men effekten av övergång till förmånsbestämdplan är det väldigt 
kostsamt och kräver mer tid medan övergången till avgiftsbestämdplan, kräver 
ingen förändring i redovisningen.   
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5. Det är alltid svårt att jämföra mellan teorin och praktik. Teorin fungerar så länge 
det inte uppstår några problem. När problemet uppstår går teorin och praktiken 
isär.  

6. Det är styrelse och VD som tar redovisningsansvaret och delvis finanschef. 
Revisorernas uppgifter är att granska företagens årsredovisningar och upprättar 
revisionsberättelse.  

7. Ingenting. Det är företaget själv som bestämmer om de vill tillämpa RR 29. 
Rekommendationen är i första hand för företagen som är börsnoterad. 

8. Rekommendation leder till att personer som har ansvaret i olika avdelningar i 
företag måste samarbeta.    

9. Redovisningsrådet har bestämt att ITP plan är förmånsbaserad så länge ingen 
annat ange. 

10. Öhrlings PriceWaterHouse Coopers har granskat 80 företag som tillämpar RR 29. 
Dessa företag har följt rekommendationen bra men det behöver även förbättring 
arbetet. 

11. Aktuariella antaganden är viktiga. Det är finansiella antagande som togs upp på 
intertjuven. Förväntad avkastning av förvaltningstillgångar är den enda antagande 
som påverkar tillgångar i balansräkningen eftersom den är bokförd på tillgång 
sidan vilket på verkar resultaträkning och bokslut. De andra antaganden som 
diskonteringsränta och löneökningar är bokförd på skuld sidan och påverkar 
företagen skulder. Uppskattningen av löneökning är baserad på hur aktivt 
medarbetaren är och delvis inflation. Viktigaste antaganden är 
diskkonteringsräntan, ju lägre räntan desto högre skuld, en sänkning av räntan 
med 0,5 % medför en ökning av skulder på 5-10 %. För att kunna jämföra 
skillnaden mellan branschen ska vi beakta på löneökning, personalomsättning och 
avgångsintensitet. 

12. Det finns ingen utrymmer för små företag att påverkar utkommen eller 
förändringar av rekommendationen. Men innan redovisningsrådet gett ut 
rekommendation brukar de skickar ut remiss eller utkast till sakkunniga personer 
till exempel revisionsbyrå att lämna synpunkter. Det kan dessa personer påverka 
utkommen av rekommendationen.  

 
 
 
 


