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Förord 

Vi vill först och främst tacka våra respondenter för deras genuina bemötande, intresse och 

tillgänglighet under hela skrivprocessen. De har kontinuerligt hjälpt oss och kommit med  

insikter som bidragit till att förbättra arbetet. Vi vill även tacka våra opponenter för återkopp-

ling och förslag till förbättring. 

Vi vill slutligen tacka vår handledare Paula Liukkonen vars blixtsnabba återkoppling och  

fantastiska personlighet motiverat och hjälpt oss utveckla vår initiala idé till den slutprodukt 

ni nu har framför er.  
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Sammanfattning 

I samband med uppdateringarna i regelverket IAS 19 (”Ersättning till anställda”) har pens-

ionsredovisningen förändrats. Den största förändringen är det obligatoriska borttagandet av  

korridormetoden, som möjliggjorde för periodisering av pensionsskulder, vilket nu flyttar 

aktuariella vinster och förluster till övrigt totalresultat och således påverkar eget kapital. Dess 

borttagande från och med 1 januari 2013 medför redovisningstekniska förändringar och har 

således stor påverkan på företags resultat- och balansräkningar.  

I enighet med tidigare forskning inom ämnet har många associerat korridormetoden med  

resultatstyrning med fokus på resultatutjämning. Utöver detta är de aktuariella (försäkrings-

matematiska) antaganden som ligger till grund för nuvärdesberäkning av pensionsförpliktelser 

i sig själva ingen exakt vetenskap.   

Vårt syfte med denna uppsats är utifrån detta att förklara hur aktuariella bedömningar görs. 

Detta för att gå vidare till att undersöka förändringseffekter kopplade till uppdateringarna i 

IAS 19 och se huruvida det finns substitut till korridormetodens före detta utjämning.  

Vårt tillvägagångssätt är en deduktiv teoriprövning med en kvalitativ ansats. Det finns dock 

kvantitativa inslag med syftet att ge en bättre helhetsbild för bedömningsproblematiken kopp-

lad till aktuariella antaganden. Teorin prövas därefter emot empiriska data som insamlas ge-

nom semistrukturerade intervjuer. Vid urvalsprocessen används triangulering för att få en så 

mångfasetterad och objektiv bild som möjligt.  

Genom vår forskning kan vi konstatera att det uppstår ett antal redovisningstekniska föränd-

ringar, exempelvis skifte i volatilitet mellan resultat- och balansräkning, ökad transparens 

samt jämförbarhet och därigenom en mer informationsrik redovisning för olika intressenter. 

Empirin konstaterar även att korridormetoden var en form av resultatutjämning, men ställer 

sig dock tveksam till framtida potentiella substitut. Aktuariella antaganden nämns dock som 

ett tänkbart instrument för framtida resultatutjämning. 

 

Nyckelord: IAS 19, korridormetoden, aktuariella antaganden, resultatutjämning  
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Abstract 

In compliance with the revised standard IAS 19 (“Employee Benefits”), pension accounting 

has undergone a change. The greatest difference is the compulsory abolishment of the ‘corri-

dor approach’ which allowed for accrual accounting of pension debt. The revised standard, 

however, places actuarial gains and losses in other comprehensive income (OCI) and thusly 

affects equity. With the abolishment as of January 1 2013, certain technical accounting 

changes have an impact on companies’ financial reports. 

In accordance with previous research within this field, many have associated the corridor ap-

proach with earnings management, focusing on income smoothing. Furthermore, the actuarial 

assumptions that are used to calculate the present value of future pension obligations are very 

intangible and diffuse.  

The purpose of this research is to explain how actuarial estimations are conducted in order to 

proceed and investigate effects connected to the revisions in IAS 19. From here, we establish 

whether there are any potential substitutes for income smoothing.  

We use a deductive method for this problem. The paper deals with a qualitative approach, 

however, a few quantitative elements are present in purpose of enabling the reader to fully 

comprehend the material associated with actuarial assumptions. Empirical data derived from 

our conducted semi-structured interviews is then applied to our chosen theories. In the sam-

pling process we apply triangulation in order to achieve an as multifaceted and objective view 

as possible.  

Through our research we can establish that there are several accounting-related changes, e.g. a 

shift in volatility between income statement and balance sheet, increased transparency and 

comparability. Our empirical findings also conclude that the corridor approach was a form of 

income smoothing, but our respondents remain sceptical towards potential future substitutes. 

Actuarial assumptions are, however, mentioned as a potential substitute. 

 

Key words: IAS 19, corridor approach, actuarial assumptions, income smoothing 
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Centrala begrepp och deras innebörd 

Aktuariella antaganden  Faktorer som ligger till grund för företags uppskatt-

ning av deras pensionsförpliktelser. Dessa faktorer är 

indelade i två huvudkategorier: demografiska och  

finansiella antaganden. (IAS 19) 

Aktuariella vinster och förluster Ökning eller minskning av värdet på pensionsförplik-

telsen som uppstår när aktuariella antaganden har  

justerats. (IAS 19) 

Duration (löptid) Duration är ”ett tidsmått som visar den genomsnitt-

liga räntebindningstiden för en obligation eller den 

genomsnittliga löptiden i en räntefond” (Nationalen-

cyklopedin). 

IAS 19 (Ersättning till anställda) En redovisningsstandard som ges ut av IASB. Syftet 

med denna standard är att definiera samt specificera 

redovisning och upplysningar kopplade till ersätt-

ningar till anställda. IAS 19 täcker olika sorters er-

sättning och denna uppsats kommer endast att beröra 

ersättning efter avslutad anställning. 

IASB  International Accounting Standards Board (IASB) är 

en självständig organisation vars syfte är att främja 

internationell jämförbarhet av finansiell redovisning. 

Korridormetoden En redovisningsmetod som tillåter viss uppskjutning 

av aktuariella vinster eller förluster. (Morais, 2008) 

OMX Large Cap Omfattar företag på Stockholmsbörsen som har ett 

börsvärde på minst en miljard euro. I dagsläget 

(2013) omfattar denna lista 59 företag. (Swedbank; 

Nasdaq OMX) 

Pensionsförpliktelse Juridiskt bindande ”utfästelse till anställd eller för-

troendevald att efter anställningens slut betala ersätt-

ning (pension)”. (Rådet för Kommunal Redovisning, 

2007) I uppsatsen är ”pensionsskuld” en synonym. 

Redovisning mot övrigt totalresultat En alternativ redovisningsmetod (gentemot korridor-

metoden) som påverkar eget kapital och därigenom 

balansräkning. (Glaum, 2009) 

Resultatstyrning Resultatstyrning (earnings management på engelska) 

är en form av förskönande eller snedvriden resul-

tatrapportering med syfte att ge det egna företaget ett 

bättre utgångsläge i kontraktuella förhandlingar m.m. 

(Healy & Wahlen, 1999; Glaum, 2009). 

Resultatutjämning En mer specifik form av resultatstyrning som be-

handlar utjämning av inkomstflöden för att minimera 

dess volatilitet över tid. (Eckel, 1981) 

Volatilitet Med volatilitet menas framöver fluktuationer i resul-

tat- och balansräkning. (Janzon & Ericsson, 2006) 
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Figur 1: Det svenska pensionssystemet.  

Källa: Pensionsmyndigheten (2013). 

 

1 Introduktion 

International Accounting Standards Board (IASB) har som syfte är att främja ökad jämförbar-

het inom redovisning genom att ge ut olika standarder. Europeiska koncerner som har aktier 

på en reglerad marknad måste sedan år 2005 följa IASB:s regelverk. IAS 19 är en standard 

som ges ut av IASB sedan 1983 och berör ersättningar till anställda. 

IAS 19 (”Ersättning till anställda”) täcker ”alla former av vederlag ett företag lämnar i utbyte 

mot tjänster som utförs av anställda eller för avslutande av anställning” (IAS 19:8). Detta  

inkluderar exempelvis ersättning för lön, sjukvård och tjänstledighet. Denna uppsats fokuserar 

på ersättning efter avslutad anställning, mer specifikt pensioner.  

Det lokala pensionssystemet i Sverige målas ofta upp 

i form av en pyramid som består av tre olika områ-

den. Dessa är allmän pension, tjänstepension och pri-

vat pensionssparande (Pensionsmyndigheten, 2013). 

Denna uppsats kommer att fokusera på IAS 19 och 

knyter då an till tjänstepensioner. Enligt IAS 19 finns 

det två huvudkategorier för pensionsplaner: förmåns-

bestämda och avgiftsbestämda. Förmånsbestämda 

pensionsplaner är komplicerade då de kräver aktuari-

ella antaganden, som kan ge upphov till aktuariella 

vinster och förluster, Aktuariella antaganden innefat-

tar olika beräkningar för att fastställa pensionsförpliktelsens storlek. Avgiftsbestämda planer 

är som kontrast okomplicerade eftersom företags ”förpliktelse för varje period utgörs av de 

belopp som företaget ska bidra med för den aktuella perioden” (IAS 19:50). Därigenom  

behövs inga aktuariella antaganden och det uppstår inte heller några aktuariella vinster eller 

förluster. Vi kommer således att fokusera på förmånsbestämda planer då effekterna av  

uppdateringarna i IAS 19 här blir påtagliga i och med komplicerade aktuariella bedömningar. 

Förändringarna i IAS 19 har observerats av bland annat Ernst & Young (2011) som beskriver 

att ett huvudsyfte med omarbetningarna av IAS 19 är att bana väg för ökad jämförbarhet inom 

redovisning för ersättning till anställda. Detta genom att minska alternativen för hur man re-

dovisar och presenterar information. Den senaste uppdateringen av IAS 19, som trädde i kraft 

1 januari 2013, medför bland annat att korridormetoden avskaffas. Hädanefter kommer  

aktuariella vinster och förluster att redovisas i övrigt totalresultat och indirekt påverka eget 

kapital. Innan korridormetodens borttagande fanns det således olika alternativ att välja mellan, 

vilket försämrade den jämförbarhet och transparens som IASB strävar efter.  Utöver detta var  

korridormetoden också en periodiseringsmekanism som medförde ytterligare svårigheter 

kopplat till de redan komplicerade pensionsberäkningarna.  
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1.1 Bakomliggande redovisningsteori och resultatstyrning 

Vi tar i detta avsnitt upp bakomliggande information för att öka förståelse om olika aspekter 

kopplade till uppdateringarna i IAS 19. Detta går sedan vidare till vår problemdiskussion för 

att landa i våra frågeställningar kopplat till vårt syfte. 

1.1.1 Aktuariella antaganden 

En viktig aspekt inom området är fastställandet av de aktuariella antaganden som ligger till 

grund för pensionsberäkningar (IAS 19). Framtagandet av dessa antaganden är enligt Amen 

(2007) ingen exakt vetenskap trots de många riktlinjer som ges i IAS 19. De huvudsakliga 

områden som dessa antaganden berör är demografiska och finansiella antaganden; dessa täck-

er alltifrån förväntad livslängd till förväntad årlig löneökning. Detta beräknas i de flesta fall 

av auktoriserade aktuarier. Uppdateringen av ovanstående antaganden kan leda till varierande 

förändringar från ett år till ett annat, vilket gör dem relevanta att beakta i sammanhanget. På 

grund av dess volatila natur leder detta till ytterligare svårigheter vid fastställandet av aktuari-

ella antaganden. Aktuariella antaganden ska bestämmas över en längre tidshorisont för att 

uppnå en viss stabilitet, exempel vad gäller förväntad livslängd. Diskonteringsräntan är däre-

mot ett finansiellt antagande som kan påverkas av marknaders kontinuerliga rörelser, vilket 

resulterar i att diskonteringsräntan varierar mer från år till år. (Sandu, 2012) 

Diskonteringsränta 

Den diskonteringsränta som används vid aktuariella beräkningar ska baseras på ”den mark-

nadsmässiga avkastningen på förstklassiga företagsobligationer vid rapporttidens slut. I länder 

där det inte finns någon fungerande marknad för sådana obligationer ska den marknadsmäss-

iga avkastningen (vid rapportperiodens slut) på statsobligationer användas” (IAS 19:83).  

I Sverige används därigenom stats- eller bostadsobligationer som underlag för den diskonte-

ringsränta som tas med i beräkningarna (Rundfelt, 2013). Flertalet svenska koncerner har se-

dan införandet av IFRS-regelverket
1
 använt en diskonteringsränta som legat mellan cirka tre 

och fem procent (PRI Pensionsgaranti, 2012; Rundfelt, 2013). På senare år har svenska kon-

cerner överlag sänkt diskonteringsräntorna som används vid beräkning av deras pensionsför-

pliktelser, vilket således har medfört ökade pensionsskulder (PRI Pensionsgaranti, 2012).  

Diskonteringsräntans påverkan kan illustreras med ett förenklat exempel av nuvärdesberäk-

ning av pensionsåtagandet. I detta exempel antas att slutvärdet på pensionsförpliktelsen är 100 

och att det är en löptid på 20 år. Med en skillnad i diskonteringsräntan på två procentenheter 

ändras nuvärdet av pensionsförpliktelsen från 50,26 till 34,27 vilket är en skillnad på 15,99. 

Det man kan se är att vid en diskonteringsränta på 3,5 procent är pensionsförpliktelsens 

nuvärde 46 procent högre än vid diskonteringsränta på 5,5 procent. Då dessa pensionsförplik-

telser generellt omfattar stora belopp kan en liten förändring i diskonteringsränta orsaka stora 

förändringar i pensionsförpliktelsens nuvärde. 

        
         

                         
 

                                                 
1
 International Financial Reporting Standards (IFRS) är namnet på det regelverk som ges ut av IASB. 
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Graf 1: Diskonteringsräntans effekt på pensionsåtagandet. 

 

1.1.2 Fastställande av pensionsförpliktelsens nuvärde 

Valet av diskonteringsränta är av signifikant betydelse då den har stor påverkan på Projected 

Unit Credit Method (PUCM) som används för att ”fastställa nuvärdet av [företagets] för-

månsbestämda förpliktelser” (IAS 19:67). Namnet på denna metod kommer av att denna be-

räkningsmetod projicerar (prognosticerar) företags lönebild och förpliktelser utifrån när de 

anställda beräknas lämna företaget (Chen, 2007). Denna beräkningsmetod utgår ifrån att varje 

tjänstgöringsperiod ger upphov till en tillkommande enhet av den slutliga totala pensionsför-

pliktelsen. Varje tillkommande enhet beräknas separat för att bygga upp den ackumulerade 

pensionsförpliktelsen (RR 29). De aktuariella antaganden som görs är alltså av stor betydelse 

då de används för att beräkna storlek och omfattning för företagets pensionsskuld.  

Exempel på beräkning enligt PUCM 

När tjänstgöringen upphör betalas en klumpsumma ut som motsvarar 1 procent av slutlönen 

multiplicerat med antalet tjänsteår. Anta att en anställd har fem års tjänstgöring kvar till  

pensionering. Lönen år ett är 20 000 kronor och den årliga lönetillväxten är 5 procent (i snitt). 

Diskonteringsräntan som arbetsgivaren använder vid beräkning är 4,5 procent i snitt. I detta 

exempel antas att de aktuariella antagandena är oförändrade under den angivna perioden.  

Vidare antas att den anställde inte lämnar företaget tidigare eller senare än efter exakt fem år. 

Första steget i beräkningen enligt PUCM är fastställandet av slutlönen. Ingående lön är 20 000 

och den förväntas växa med fem procent fram till slutet av femårsperioden. Således blir slut-

lönen (som växer under fyra år) 24 310 enligt följande:  

                               

För att beräkna klumpsumman som ska betalas ut får man först beräkna en procent av slutlö-

nen, vilket avrundat blir: 

        ⁄        
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Figur 2. Egen illustration av korridoren.  

Gråmarkerade områden redovisas då  

de är utanför korridorens område. 

 

Därefter ackumuleras denna summa för samtliga år, vilket ger en slutsumma på 1215,5 vid 

slutet av år fem.  

Tabell 1: PUCM, del 1 

 

Nästa steg är att beräkna kostnaderna som avser tjänstgöring under innevarande år. Detta be-

räknas utifrån den ackumulerade slutsumman vid år fem. Grundkostnaden avseende tjänstgö-

ring under innevarande år nuvärdesberäknas utifrån diskonteringsräntan på 4,5 procent och att 

det återstår fyra år på den femåriga tjänstgöringsperioden. 

(
       

              
)  ⁄        

Tabell 2: PUCM, del 2 

 

Utifrån detta resultat beräknas den utgående förpliktelsen för respektive år. Detta genom att ta 

ingående förpliktelsen från föregående år multiplicerat med 1,045 (ett plus räntesatsen) för de 

kvarstående fyra åren. Detta resulterar då i att den utgående förpliktelsen vid slutet av år fem 

blir 1 215,5 precis som pensionsförpliktelsen vid utgången av år fem. 

1.1.3 Korridormetoden 

Innan dess avskaffande möjliggjorde korridormetoden 

för att endast bokföra aktuariella vinster eller förluster 

som översteg ett förbestämt gränsvärde. Detta intervall 

är det som kallades ”korridoren” (Amen, 2007; Morais, 

2008). Det som skulle tas upp i resultaträkningen var 

det som kom utanför korridoren. Det som lades in i 

korridoren bokfördes då som en skuld (Amen, 2007). 

Gränsvärdena bestämdes utifrån det högsta värdet av: 

 10 procent av verkligt värde av förvaltnings-

tillgångar vid mätningstillfället eller 

 10 procent av nuvärdet på pensionsförpliktelsen  

vid mätningstillfället. 
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Anta att ett företag har en pensionsförpliktelse på 700 miljoner kronor. Detta ger ett korridor-

värde på 70 miljoner kronor (10 procent av 700). Vi antar att de som täcks av pensionsplanen 

i genomsnitt har fem år kvar att tjänstgöra hos företaget, vilket leder till att företaget kommer 

redovisa en kostnad som uppgår till en femtedel av värdet i korridoren (Janzon & Ericsson, 

2006).  Företaget i detta exempel har inga ackumulerade aktuariella förluster från tidigare 

verksamhetsår. Den aktuariella förlusten detta år uppgår sammantaget till 100 miljoner kro-

nor. Om företaget tidigare hade haft ackumulerade aktuariella förluster från tidigare år så 

minskar mängden som går att stoppa in i korridoren. Detta exempel resulterar i att företaget 

får ett överskjutande värde på 30 miljoner kronor (100 – 70) som ska fördelas på den reste-

rande tjänstgöringstiden på fem år. Detta ger en minsta möjliga aktuariell förlust på 6 miljoner 

kronor för detta år.  

Anta vidare att företaget har förvaltningstillgångar (se nästa avsnitt) som är värda 650 miljo-

ner kronor. Detta ger ett potentiellt korridorvärde på 65 miljoner kronor (10 procent av 650). 

Då korridorvärdet på pensionsförpliktelsen är 70 miljoner kronor väljs detta värde då det är 

högre av dessa två. 

Tabell 3: Jämförelse med och utan korridor 

 

Som exempel illustreras även detta utan möjlighet använda korridormetoden. Då ska istället 

100 miljoner kronor fördelas över samma tidshorisont (fem år), vilket resulterar i 20 miljoner 

kronor i minsta möjliga aktuariella förlust. Alltså blir det en årlig differens på 14 miljoner 

kronor. 

1.1.4 Förvaltningstillgångar 

Förvaltningstillgångar omfattar tillgångar som innehas av en pensionsstiftelse samt försäk-

ringsbrev ”utgivet av en försäkringsgivare som inte är närstående […] det rapporterande före-

taget” (IAS 19:8). Med närstående menas här ”en person eller ett företag som är närstående 

till det företag som upprättar sina finansiella rapporter” (IAS 24:9). 

Om förvaltningstillgångar investeras i inkomstproducerande tillgångar så minskar det belopp 

som arbetsgivaren måste bidra till pensionsfonden. Avkastningen på förvaltningstillgångar 

minskar därigenom nettopensionsskulden. (Spiceland, Sepe, Nelson & Tomassini, 2008) Uti-

från detta ska ”förvaltningstillgångars verkliga värde dras av från nuvärdet av den förmånsbe-

stämda förpliktelsen” för att bestämma omfattningen av nettopensionskulden (IAS 19:113). 

                                                                         

Enligt IAS 19 ska verkligt värde på förvaltningstillgångar ”exempelvis [uppskattas] genom 

diskontering av förväntade framtida kassaflöden med en diskonteringssats som beaktar både 

den risk som är förbunden med förvaltningstillgångarna och dessa tillgångars förfallotid eller 
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förväntade avyttringstidpunkt (eller, om de inte har någon förfallotid, den tid som beräknas 

förflyta tills förpliktelsen i fråga ska regleras)” (IAS 19:113). Detta medför alltså att avkast-

ning på förvaltningstillgångar kommer in i resultatet till ett värde satt utifrån samma diskonte-

ringsränta som ligger till grund för pensionsförpliktelsens nuvärde. Då diskonteringsräntan 

ska baseras på förstklassiga företagsobligationer (eller statsobligationer om detta inte finns i 

det aktuella landet), leder det till en lägre avkastning gentemot tidigare avkastning på förvalt-

ningstillgångarna (PwC, 2011). Dessa investeringsalternativ för förvaltningstillgångar har en 

generellt lägre avkastning i och med lågriskplaceringar, vilket resulterar i att avkastning på 

förvaltningstillgångar blir lägre och nettopensionskulden därigenom ökar. (KPMG, 2011) 

I och med uppdateringarna i IAS 19 förändras hur avkastning på förvaltningstillgångar beräk-

nas. Denna avkastning ska nu vara densamma som diskonteringsräntan och då uppstår vissa 

redovisningstekniska förändringar. Skillnaden mellan avkastningen baserad på diskonterings-

räntan och den verkliga avkastningen på dessa ska då redovisas under övrigt totalresultat. 

Detta för att matcha den minskade finansiella intäkten som uppstår i resultaträkningen i enig-

het med dubbel bokföring. (KPMG, 2011; IAS 19)  

Exempel på redovisning av förvaltningstillgångar 

Anta ett företag som tidigare har haft en diskonteringsränta på 4,0 procent och en förväntad 

avkastning förvaltningstillgångarna som varit 6,0 procent. Förvaltningstillgångarna antas 

täcka pensionsskulden till 100 procent och båda har ett värde på 1000. Vi får då följande ut-

räkning: 

Avkastning på förvaltningstillgångar:  0,06   1000 = 60  

Diskonteringsränta:   0,04   1000 = 40 

Tabell 4: Redovisning för förvaltningstillgångars avkastning 

Förväntad avkastning 6% av 1000 60 4% av 1000 40

Räntekostnad 4% av 1000 40 4% av 1000 40

Räntenetto + 20 0

Verklig avkastning 6% av 1000 60 6% av 1000 60

Förväntad avkastning 6% av 1000 60 4% av 1000 40

Differens 0 + 20

IAS 19 Reviderad IAS 19

 

Denna prognosticerade avkastning på 6 procent minskade tidigare pensionskostanden med 6 

procent i resultaträkningen. Om denna avkastning ersätts med diskonteringsräntan (4 procent i 

exemplet) blir det en högre pensionskostnad. Detta medför att man får en positiv effekt mot 

övrigt totalresultat (och därigenom eget kapital) givet att den verkliga avkastningen blir högre 

än den som antagits utifrån diskonteringsräntan. I detta exempel är den förväntade avkast-

ningen 4 procent men den verkliga avkastningen är 6 procent. Dessa effekter illustreras i 

ovanstående tabell.  

Resultaträkning 

 

 

Övrigt totalresultat 
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1.1.5 Resultatstyrning 

Vi anser att resultatstyrning är ett område som är intressant att koppla till korridormetoden.  

Resultatstyrning har som syfte att jämna ut resultatet i redovisningen över tid. Detta för att 

öka attraktivitet hos investerare, uppnå verksamhetsmål, få låneförmåner hos kreditinstitut 

samt ta del av bonusprogram (Trueman & Titman, 1988). Då de flesta tekniker för resultat-

styrning baseras på förmågan att periodisera (Healy & Wahlen, 1999) kan man ifrågasätta vad 

korridormetodens borttagande kommer ha för påverkan på just resultatstyrning. Trueman & 

Titman (1988) beskriver att management föredrar ett jämnare inkomstflöde om de har möjlig-

het eller tillfälle att periodisera mellan åren. Om det går att välja mellan två perioder att regi-

strera en viss redovisningspost är det generellt mer attraktivt att periodisera på ett sätt som ger 

att jämnare flöde in i företaget, vilket är exempel på resultatutjämning kopplat till resultats-

tyrning (Eckel, 1981).  

Vi baserar vårt teoretiska underlag kopplat till resultatstyrning i Stolowy & Brettons (2000) 

litteraturstudie samt deras centrala källor. De täcker tidigare forskning som inkluderar Eckel 

(1981), Trueman & Titman (1988) samt Healy & Wahlen (1999). Vi har då gått bakåt i ledet 

och studerat originalkällorna direkt så att vi får förstahandsinformationen. Dessa forsknings-

bidrag är publicerade i akademiska tidskrifter och byggs på Hepworths (1953) originella idéer 

angående resultatstyrning. Då denna litteraturstudie täcker fram till och med år 2000 tar vi 

även med Glaum (2009) som inte bara är mer modern, utan även kopplar resultatstyrning till 

korridormetoden.  
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2 Problemdiskussion och frågeställningar 

Korridormetoden var tidigare den mest förekommande redovisningsmetoden för pensioner; en 

möjlig förklaring till detta var, enligt Ahlin & Ivarsson (2011), att den gav en jämnare resul-

tatpåverkan. De tar avslutningsvis upp att ett förslag på vidare forskning är att studera ”vilken 

påverkan införandet av förändringen faktiskt fått på företagens finansiella ställning och redo-

visningens kvalitet” (Ibid.).  

I och med uppdateringarna i IAS 19 får många företag en kalldusch om de har aggregerat 

stora pensionsförpliktelser över åren. Resultatet av Ahlin & Ivarssons (2011) studie visar att 

den genomsnittliga oredovisade aktuariella förlusten motsvarade 4,94 procent av eget kapital 

bland de 28 företag som använde korridormetoden.  

Genom korridormetoden kunde företag tidigare skjuta fram och eventuellt jämna ut effekterna 

av förändringar i deras pensionsredovisning. Man kan undra vad det här i sin tur kan få för 

konsekvenser kopplat till förekomsten av resultatstyrning. Ett tidigare omdiskuterat område 

inom resultatstyrning är konceptet som kallas resultatutjämning, där fokus ligger på att 

minska volatilitet i företagets ekonomiska flöden (Eckel, 1981; Trueman & Titman, 1988; 

Healy & Wahlen, 1999). Detta görs vanligtvis genom periodiseringar, vilka nu kommer att 

upphöra utifrån IAS 19. Glaum (2009) stärker vidare att detta är ett relevant område för fort-

satt forskning utifrån sina slutsatser från år 2009. Han menar då att det är intressant att se re-

sultatstyrning kopplat till pensionsredovisning på ett regionalt eller internationellt plan.  

Utifrån detta har vi formulerat tre frågeställningar. Den första frågan baseras på Ahlin & 

Ivarssons (2011) förslag att studera verkliga förändringseffekter som nu uppstår när  

reviderade IAS 19 trätt ikraft. De andra två frågorna kommer av Glaums (2009) förslag om 

korridormetoden och dess potential som ett verktyg för resultatstyrning. Genom att besvara 

dessa frågor hoppas vi kunna bidra med nya insikter inom detta område. 

I. Vad blir effekterna av korridormetodens avskaffande? 

II. Är korridormetoden att betrakta som en utjämningsmekanism?  

III. Kan uppdateringarna i IAS 19 minska förekomsten av resultatutjämning?  

 

2.1 Syfte 

Studien inleds med att täcka aktuariella antaganden som ligger till grund för aktuariella  

vinster och förluster. Detta för att skapa förståelse om fastställandet av dessa antaganden. 

Trots att detta inte är huvudsyftet är det viktigt att poängtera att utan förståelse för denna mät-

ning, och problematiken kopplad till den, blir det svårt att få en djup insikt i ämnet.  

Kopplat till detta har studien som syfte att utforska vilka effekter korridormetodens bort-

tagande får för svenska företag, med fokus på OMX Large Cap. Vidare är meningen att  

utforska vilken inverkan uppdateringarna i IAS 19 får på resultatstyrning med fokus på  

resultatutjämning.  
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3 Metod 

Detta avsnitt behandlar vår valda metodik. 

3.1 Kvalitativ forskningsmetodik 

Arbetet baseras främst på kvalitativ forskning där vi försöker bidra till en kunskapsökning 

inom området pensionsredovisning. Utöver detta används kvantitativa inslag för att förklara 

och skapa grundläggande förståelse för hur beräkningar genomförs utifrån antaganden. Vid 

valet av forskningsansats ville vi möjliggöra för djupare förståelse för ämnet och hur våra 

respondenter ser på vår frågeställning. Vi anser att kvalitativ forskning är bättre lämpad för att 

besvara våra frågeställningar då kvalitativa intervjuer erbjuder att problem beskrivs och bes-

varas i ord, vilket kan ta fler parametrar och perspektiv i beaktning gentemot vad statistisk 

eller numerisk analys kan erbjuda. Således har vi möjlighet att ta del av djupare och mer ut-

tömmande förståelse, vilket kan möjliggöra för en högre extern validitet utifrån resultatens 

generaliserbarhet. Resultatet av detta är därigenom en kombination av kvalitativa och kvanti-

tativa metoder. Det vi dock har i åtanke är att vi vill integrera de olika metoderna, vilket följer 

resonemang om optimering av denna kombination. Utöver vår kvalitativa ansats använder vi 

även kvantitativa inslag för att förklara vårt sammanställda material. Detta för att kunna ge 

numeriska exempel och stärka kvalitativa resonemang med kvantitativa komplement.  

(Bryman & Bell, 2011) 

3.2 Deduktiv forskningsansats 

Vid en induktiv forskningsansats utgår forskare från empiri för att kunna framlägga en hel-

täckande teoribild, vilket är en kontrast till vår ansats (Curwin & Slater, 2007). Då vår fråge-

ställning ger upphov till företagsspecifika och varierande svar beroende på respektive respon-

dent väljer vi att använda en deduktiv forskningsansats där teori ligger till grund för observat-

ioner och resultat. Detta bygger likt den deduktiva forskningsansatsen på positivistisk metod 

där forskningen förankras i teori (Bryman & Bell, 2011). Hyde (2000) förklarar att forskare 

vid kvalitativa intervjuer kan vara öppna för det som framkommer ur deras empiriska data, 

vilket karaktäriserar en induktiv ansats. Om det som insamlas avslöjar intressanta tankemöns-

ter kan fokus övergå till att verifiera och belysa dessa, vilket ses som mer av en deduktiv an-

sats (Hyde, 2000). Vi motiverar utifrån detta vår kombination av kvalitativ metod och en de-

duktiv forskningsansats med våra forskningsfrågor och semistrukturerade intervjuer för att 

samla in data. Deduktiva studier som baseras på redovisningsteori redogör vanligtvis för  

redovisningens syfte, miljö, antaganden, definitioner samt dess praktiska applicering  

(Schroeder, Clark & Cathey, 2010). Vi presenterar därför empirin i relation till den djupare 

teoribildningen angående redovisningsteorier samt resultatstyrning för att tydligare åskådlig-

göra kopplingar mellan teori och empiri. 
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Figur 3: Egen illustration  

av urvalskategorier. 

 

Urvals 

3.3 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är den vanligast förekommande insamlingsmetoden för kvalita-

tiva data då den kan bidra med djupgående svar (Bryman & Bell, 2011). Då vi är intresserade 

av en mer ingående analys ser vi denna datainsamlingsmetod som den mest fördelaktiga för 

vår studie. Ytterligare en anledning bakom vårt val av semistrukturerade intervjuer är att de 

kan ge upphov till insikter utöver frågornas ursprungliga referensram (Mitchell & Jolley, 

2009; Bryman & Bell, 2011), vilket därigenom främjar empirin. 

3.4 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata är originell data som samlas in för första gången, exempelvis via direkt kommuni-

kation eller observation i samband med personliga intervjuer (Kothari, 2009). I vårt fall är 

primärdata således underlaget som samlas in från de semistrukturerade intervjuerna med våra 

respektive respondenter. Med sekundärdata menas data som redan har samlats in och finns 

tillgänglig, exempelvis via publikationer (Ibid.). Sekundärdata landar huvudsakligen i det teo-

retiska där vi utgår ifrån publicerade verk såsom böcker och vetenskapliga artiklar. Vi har 

även använt tidigare publicerade statistiska underlag, huvudsakligen från Statistiska Central-

byrån (SCB). Vi använder även årsredovisningar som referenspunkt vid exemplifiering av 

redovisningstekniska förändringar. 

3.5 Urval 

Inför vår studie kontaktade vi 16 företagsrepresentanter med fokus på företag på OMX Large 

Cap. Eftersom ämnesområdet är snävt och vi insåg att det skulle bli svårt att hitta ett stort  

antal respondenter valde vi att använda triangulering. Triangulering bygger på att forskningen 

baseras på minst tre dimensioner för att ge en mer mångfasetterad bild av verkligheten (Flick, 

2009; Bryman & Bell, 2011). Därigenom kategoriserade vi våra intervjupersoner i tre grupper 

(se figur) för att belysa problematiken från olika perspektiv. 

Motiveringen bakom antalet ursprungliga representanter (16) var att 

vi räknade med ett visst bortfall. Vårt mål var att få minst sex respon-

denter, varav minst en representant från varje definierat huvud-

område. Vi ansåg att 16 representanter skulle räcka för att nå vårt  

uppsatta mål och att bortfallet inte skulle vara för stort för att  

förhindra denna målsättning. Vi baserade detta på resonemanget att 

ett större urval minskar risken för bortfall givet att vi sökte ett  

bestämt antal respondenter (Bryman & Bell, 2011). 

OMX Large Cap 

Då vår forskning är inriktad på resultatutjämning fokuserar vi på stora företag då höga vinster 

är en förutsättning för att kunna möjliggöra utjämning och eventuell manipulation av resulta-

tet (Stolowy & Breton, 2000). Vidare kan det antas att större företag har ett högre antal  

anställda vilket resulterar i större pensionsförpliktelser, vilket i sin tur kan ge större effekter i 

och med korridormetodens borttagande. Eftersom vi är intresserade av större företag som  

uppfyller dessa kriterier kontaktade vi företag på OMX Large Cap inom olika verksamhets-

områden för att få en så uttömmande och representativ bild som möjligt.  
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Experter och tidiga etablerare 

Vi valde även att söka experter inom redovisnings- och pensionsfrågor samt IFRS-området. 

När vi sökte experter valde vi även att kontakta ett par revisionsbyråer för att kunna få ytterli-

gare perspektiv på vad uppdateringarna i IAS 19 kan ge för effekter samt bidra med. Utöver 

detta ville vi även ha minst en tidig etablerare av redovisning mot övrigt totalresultat. Detta 

för att få ett annat perspektiv kring redovisningsmetoderna i det nya regelverket för IAS 19. 

Tanken bakom detta var att ge en mer objektiv och mångfasetterad bild av verkligheten. 

Tabell 5: Respondenter
2
 

 

3.6 Tillvägagångssätt 

Enligt Marshall & Rossman (2010) bör forskare beskriva syftet med observationerna i sin 

inbjudan till respondenter samt ange hur forskare ämnar insamla empiriska data. Vi var noga 

med att poängtera syftet med vår studie vid formulering av utskick till potentiella responden-

ter. Vi tänkte att det vore mer fördelaktigt att samla in empiriska data på plats istället för via 

telefonintervjuer. Vi föredrog denna metod då vi resonerade att telefonintervjuer inte är lämp-

liga för att ta upp känsliga frågor. Vi var dock flexibla och öppna för telefonintervjuer vid 

förfrågan från respondenter. Detta skadar inte informationsinsamlingen i sig då det bland an-

nat har påvisats att telefonintervjuer är lika representativa som personliga intervjuer. Dock är 

en nackdel att telefonintervjuer oftast äger rum under kortare tidsspann. Eftersom vi gärna 

ville ha mer heltäckande och omfattande svar föredrog vi att vara på plats vid våra intervjuer 

och ha en mer aktiv närvaro. (Bryman & Bell, 2011)  

                                                 
2
 Företag X är ett större industriföretag som inte ville nämnas specifikt i uppsatsen. 
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När vi senare diskuterade datum och tid för intervjuer med bekräftade respondenter frågade vi 

om vi fick tillåtelse att spela in intervjuerna. Detta för att vara aktiva i intervjun och inte av-

väga mellan att aktivt lyssna och att skriva anteckningar. (Marshall & Rossman, 2010; Bry-

man & Bell, 2011) Detta ger intervjun en mer naturlig rytm och man kan även utforska områ-

den som ursprungligen inte togs i åtanke vid frågornas formulering. Respondenter besitter ofta 

kunskap som inte är känd förrän vid intervjutillfället och därigenom kan semistrukturerade 

intervjuer användas när man vill gå in mer på djupet och utveckla ett framfört resonemang. 

Således har semistrukturerade intervjuer potential att lättare få fram svar som är mer relevanta 

i relation till ämnesområdet. (Mitchell & Jolley, 2009; Nagy Hesse-Biber & Leavy, 2010) 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar huvudsakligen om huruvida en studies mått är konsistenta och konse-

kventa. Det är viktigt att skilja på intern och extern reliabilitet. Inom kvalitativ forskning syf-

tar intern reliabilitet på huruvida studiens observatörer är överens om sina observationer. Pro-

blem kopplade till intern reliabilitet kan förekomma, exempelvis utifall att forskare uppfattar 

olika budskap utifrån teori eller empiri. Vi har dock försökt undvika detta genom att föra aktiv 

dialog under skrivprocessen och därigenom arbetat aktivt för att stärka den interna reliabilitet-

en. (Bryman & Bell, 2011) 

Extern reliabilitet syftar på möjligheten att kunna upprepa studien och få samma resultat. Vi 

anser att extern reliabilitet är svår att uppnå i kvalitativa studier av denna art då vi studerar 

korridormetodens borttagande när den avskaffas. Tidsaspekten och den sociala miljön är  

nästintill omöjlig att identiskt återskapa, vilket är ett vanligt förekommande fenomen inom 

kvalitativ forskning. Studiens tidsfokus skiftas vid eventuell replikering från ett framtidsper-

spektiv till ett dåtidsperspektiv. Det faktum att intervjufrågorna i sig är semistrukturerade kan 

också göra det problematiskt att få fram samma svar utifrån våra uppsatta referensramar. 

(Bryman & Bell, 2011) 

Validitet  

Om en studie har god reliabilitet medför det inte per automatik att den har validitet och fak-

tiskt mäter det som den avser att mäta. Däremot kan ingen studie uppnå högre validitet än 

dess uppskattade reliabilitet. (Kirk & Miller, 1986; Bryman & Bell, 2011) Validitet kan likaså 

delas in i interna och externa mått. Intern validitet syftar på huruvida det är god överensstäm-

melse mellan studiens observationer och de teoretiska idéerna som dessa ligger till grund för. 

Efter transkribering men innan empirisammanställning och resultatframställning ville vi 

stämma av med respektive respondent huruvida det vi skrivit var korrekt och acceptabelt. För 

semistrukturerade intervjuer rekommenderas att huvudpunkterna som poängterats under re-

spektive intervju stäms av med respektive respondent. Det viktigaste är inte att transkriptionen 

och/eller resultaten ur intervjun stäms av med respondenten. Det är inte heller till för att 

kunna erbjuda censurering av det som sagts. Fokus ligger snarare på att kontrollera en sam-

manställning av det viktigaste som intervjuaren fått fram av respektive intervju. Detta var 

således en kontrollmekanism för intern validitet så att respondenters beskrivningar återges 

såsom de verkligen har beskrivits. (Flick, 2008; Bryman & Bell, 2011) 
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Redovisningsteoriers validitet är beroende av forskarnas förmåga att korrekt identifiera och 

logiskt sammanlänka dess olika komponenter (Schroeder et al., 2010). Utifrån detta kommer 

vi att presentera empiri och analys i ett sammanhang som bidrar till att tydliggöra kopplingar 

mellan teori och empiri.  

Extern validitet syftar på i vilken omfattning studiens slutsatser kan generaliseras i större om-

fattning och sammanhang (Bryman & Bell, 2011). Huvudparametrarna för vår externa validi-

tet är svenska bolag på OMX Large Cap. Ju längre man strävar bort från dessa företag, desto 

lägre blir den externa validiteten. Gentemot intern validitet blir det svårare för oss att uppnå 

extern validitet av samma kvalitet. Detta då vi använder ett snävare urval för att representera 

en större population, vilket kan leda till en försämrad extern validitet (Ibid.). Vi riktar in oss 

på företag på OMX Large Cap som går över från korridormetoden till redovisning i övrigt 

totalresultat. Således kommer det att bli svårt att uppnå en hög extern validitet vid en större 

generalisering, särskilt utifrån ett internationellt perspektiv utöver svenska företag på OMX 

Large Cap. 

Objektivitet 

Objektivitet handlar om att förmedla en bild som är oberoende av sociala och kulturella 

aspekter (Bryman & Bell, 2011). Kvalitativa intervjuer kan inte objektivt karaktäriseras som 

varken objektiva eller subjektiva till sin natur. Det som framkommer i samband med kvalita-

tiva intervjuer kan anses objektivt om svaren är fria från yttre påverkan på respondenterna 

(Kvale, 1996). I samband med att vi använder personliga intervjuer som underlag för vår 

forskning existerar det alltid en subjektiv verklighet bakom svaren som ges (Ibid.). Utöver 

detta finns det även en risk med semistrukturerade intervjuer att respondenten leds in på en 

tankebana som den inte själv har initierat (Bryman & Bell, 2011). Eftersom vi även använder 

oss av inspelning under intervjuerna kan detta eventuellt leda till självmedvetenhet och/eller 

restriktioner hos respondenterna i samband med att deras ord finns inspelade (Ibid.). För att 

öka studiens objektivitet valde vi därför att motivera samtliga val samt att ifrågasätta proble-

matisering och arbetsprocessens olika steg. Detta för att göra det lättare att följa våra resone-

mang och undvika ensidiga framställningar. Valet att använda triangulering vid urval av re-

spondenter byggdes på att vi ville möjliggöra en mer mångfasetterad bild av verkligheten, 

vilket bidrar till att stärka objektiviteten (Ibid.).  
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4 Teoretisk referensram 

Vårt syfte är främst att studera korridormetodens borttagande kopplat till resultatutjämning 

samt fastställandet av aktuariella antaganden. Utifrån detta är underliggande teorier främst 

kopplade till resultatstyrning samt teorier om redovisningsprinciper från IAS 19. Dessa prin-

ciper täcker i vår studie korridormetoden samt redovisning mot övrigt totalresultat men främst 

mot eget kapital. Dessa teorier ligger till grund för utformningen av undersökningsvariablerna 

som formar intervjufrågorna för att maximera nyttan av vår empiriska studie. Redovisnings-

tekniker och -principer ligger till grund för förståelse av förändringen, vilket bidrar till en utö-

kad kartläggning av problemet. Detta för att kunna komma in på huvudproblemet rörande 

resultatutjämning och dess potentiella ändring i och med implementering av uppdateringarna i 

IAS 19.  

4.1 Resultatstyrning 

Glaum (2009) anser att managers kan uppvisa opportunistiska beteendemönster beträffande 

aktuariella antaganden och fastställandet av dessa. Healy & Wahlen (1999) tar upp detta pro-

blem och nämner att bedömningsproblematik kan påverka företags redovisning på olika sätt. 

Ett exempel är pensionsförbindelser och pensionsersättningar, vilka även Ashari, Koh, Tan & 

Wong (1994) samt Glaum (2009) har berört. Syftet med resultatstyrning är enligt Glaum 

(2009) kopplat till det som ges av Healy & Wahlen (1999), nämligen att resultatstyrning kan 

användas för att påverka kontraktuella förbindelser samt transaktioner kopplade till finansiell 

rapportering. Healy & Wahlen (1999) skriver att resultatstyrning uppstår om managers väljer 

att strukturera eller snedvrida finansiell rapportering av transaktioner. Detta i syfte att vilse-

leda intressenter angående företagets finansiella ställning och/eller prestationer. Healy & 

Wahlen (1999) beskriver att det finns incitament för managers att utnyttja resultatstyrning för 

att undvika att rapportera förlust eller minskning av resultat. Detta för att påvisa bättre resultat 

och tillgodose investerares intressen. Det som dock måste ifrågasättas, enligt Healy & Wahlen 

(1999), är huruvida det är möjligt att förebygga förekomsten av resultatstyrning genom att 

ändra redovisningsprinciper.  

Picconi (2006) påpekar vidare att investerare har svårt att tillgodoräkna sig all information 

som finns i pensionsredovisningens notapparat vid användandet av korridormetoden. Picconi 

(2006) menar även att detta likväl är ett problem för analytiker som inte förstår sig på den 

fulla komplexiteten bakom pensionsberäkningar. Ett resultat av detta är att investerare som 

förstår sig på inkomster men inte pensionsredovisning i full utsträckning såldes kan bli vilse-

ledda om management väljer att använda aggressiva bedömningar av sina aktuariella antagan-

den. Detta involverar då diskonteringsränta, framtida löneökningsantagande samt avkastning 

på förvaltningstillgångar. En investerare som inte förstår den fulla effekten av alltför aggres-

siva antaganden riskerar vilseledas till att bara se stora inkomster medan förlusterna hålls 

dolda. (Picconi, 2006)  

Glaum (2009) konstaterar att problem kopplade till resultatstyrning skulle kunna förebyggas 

eller elimineras genom att erbjuda total insyn i företagets redovisning och verksamhet. Healy 

& Wahlen (1999) skriver att redovisningsprinciper kan användas som regleringsmekanismer 

för att motverka förekomsten av resultatstyrning. Ökad transparens inom företaget kan poten-

tiellt bidra med ökad information till intressenter och därigenom förebygga resultatstyrning. 
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Då pensionsskulder ofta utgör en väsentlig del av företags förpliktelser kan ökad transparens 

därigenom minska osäkerhet kopplad till denna bedömningsproblematik (Janzon, 2003). Dock 

påpekar Glaum (2009) att full insyn i dagsläget är ouppnåeligt då det inte finns lagstadgade 

krav på detta. Detta argument följer det som ges av Trueman & Titman (1988) angående ma-

nagers irrationella beteenden och deras förslag att ökad insyn skulle kunna motverka detta 

beteende. Healy & Wahlen (1999) anser även att resultatstyrning är ett frekvent förekom-

mande fenomen, men påpekar dock att det är svårt att bevisa och dokumentera den faktiska 

förekomsten av resultatstyrning. Detta kan leda till en problematik i motiveringen av lagstad-

gade krav som tas upp av Glaum (2009). 

Adams, Frank & Perry (2011) samt Sandu (2012) beskriver att valet av diskonteringsränta för 

fastställande av pensionsförpliktelserna är intressant utifrån ett resultatstyrningsperspektiv.  

Detta har diskuterats tidigare av Godwin, Goldberg & Duchac (1996) som konstaterade att det 

är mer troligt att managers höjer diskonteringsräntan om företaget är under ökad press i form 

av utdelningsrestriktioner, krympande resultat eller ökad skuldsättning. Adams et al. (2011) 

samt Sandu (2012) menar att kostnaden avseende tjänstgöring under innevarande år kan styras 

utifrån valet av diskonteringsränta. De riktlinjer som finns i IAS 19:83 lämnar dock ett ut-

rymme för obligationer med olika avkastning, vilket diskuteras i Adams et al. (2011) och 

Sandu (2012).  

4.2 Resultatutjämning 

Trueman & Titman (1988) skriver om resultatstyrning i form av resultatutjämning, vilket de 

definierar som en dämpning av stora variationer i företags rapporterade nettoinkomst. Detta 

för att skapa en uppfattning av ett jämnare inkomstflöde. Eckel (1981) samt Stolowy &  

Breton (2000) diskuterar underkategorier till samlingsbegreppet resultatutjämning, där fokus  

ligger på artificiell (redovisningsteknisk) resultatutjämning som är när management aktivt 

manipulerar resultatet mellan olika perioder. Stolowy & Breton (2000) menar att denna artifi-

ciella utjämning inte bygger på förändringar i operationell verksamhet utan uppstår i val av 

allokering och klassificering inom redovisning. Ashari et al. (1994) framför att den klassifice-

ring och identifiering som Eckel (1981) presenterar inte kan få fram alla företag som jämnar 

ut sitt resultat över en längre tidsperiod. Dock påpekar Ashari et al. (1994) att Eckels (1981) 

diskussion om och mätning av artificiell resultatutjämning är giltig och acceptabel. 

Det nämns vidare att resultatutjämning är högst relevant för bedömning och beräkning av 

pensionskostnader (Ibid.). Trueman & Titman (1988) syftar här på periodiseringsförmågan 

och möjligheten att hänföra resultat till önskad period. Stolowy & Breton (2000) skriver att 

resultatutjämningen vanligtvis är större i omfattning när företag använder sig av artificiell 

utjämning gentemot utjämning via operationella transaktioner. Healy & Wahlen (1999) näm-

ner förändringar i uppskattningar för inventarier som exempel på resultatstyrningen genom 

operationella transaktioner. Ashari et al. (1994) beskriver att resultatutjämning är ett vanligt 

förekommande fenomen. Trueman & Titman (1988) menar att man potentiellt kan påverka 

långivares krav på företaget genom att utöva resultatutjämning. Det kan även vara fördelaktigt 

för aktieägare då det kan reducera företagets lånekostnader och kan framstå som mer positivt 

för övriga intressenter.  
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Vidare kan investerares förtroende stärkas i samband med detta, givet att stabilare resultat 

stödjer en stabil utdelningspolicy (Ashari et al., 1994). Trueman & Titman (1988) tar även 

upp att dessa utjämningsmekanismer kan bidra till ett ökat marknadsvärde för företaget, vilket 

kan leda till ökade incitament för management att främja resultatutjämning. Liknande studier 

skriver i samma tankebana att investerares förtroende kan stärkas om företaget kan uppvisa ett 

jämnare och stabilare resultat (Hepworth, 1953; Trueman & Titman, 1988; Stolowy & Breton, 

2000). 

Moses (1987) beskriver att användandet av redovisningsprinciper som verktyg för resultatut-

jämning har sina brister, framförallt att dessa principer och antaganden är synliga i årsredo-

visningen och öppna att läsa för intressenter. Detta kan man ställa mot Picconis (2006) argu-

ment där han ifrågasätter huruvida intressenter förstår all information. Healy & Wahlen 

(1999) beskriver istället att uppskattningar och antaganden är exempel på en bedömningspro-

blematik som skulle kunna ge utrymme för resultatstyrning. Moses (1987) studerade 59 fall 

relaterade till resultatutjämning utifrån pensioner. I 53 av 59 fall användes förändring i aktu-

ariella antaganden och i resterande sex fall användes förändring i aktuariell kostnadsmetod. 

Truman & Titman (1988) menar vidare att resultatutjämning är högst relevant för bedömning 

och beräkning av pensionskostnader. De syftar här på periodiseringsförmågan och möjlighet-

en att hänföra resultat till önskad period (Ibid.). Moses (1987) resonerar att resultatutjämning 

är knuten till företags storlek, bonussystem samt avvikelser från förväntat resultat. Detta kan 

länkas till en tidigare studie av Ashari et al. (1994) som visade att kompensation och  

pensionskostnader kan bidra med incitament att utjämna resultatet.  

4.3 Korridormetoden 

Ahlin & Ivarsson (2011) kom via sin empiriska forskning fram till att korridormetoden var 

den mest frekvent använda redovisningsmetoden för företag på OMX Large Cap. År 2011 

stod korridormetoden för lite drygt 60 procent av de 55 genomgångna företagen (Ibid.).  

Morais (2008) beskriver att företag som har implementerat och använt korridormetoden har 

tenderat att vara större företag med en kapitalstruktur som är överrepresenterad av lån.  

Resonemanget hos Morais (2008) skulle kunna förklara varför en stor del av företagen listade 

på OMX Large Cap använt sig av korridormetoden. Då korridormetoden leder till att skulder 

kan förskjutas till senare perioder kan man på så sätt hålla nere skuldsättningsgraden och öka 

soliditeten. Blomqvist & Leonardz (2008) menar att en kapitalstruktur som är skuldbetyngd 

kommer att få en högre kapitalkostnad. Det kommer således bli svårt att balansera ut detta 

med räntabilitet på eget kapital, vilket leder till att en ökad skuldsättning får ytterligare nega-

tiv effekt på resultatet (Ibid.). Morais (2008) menar att en sådan kapitalstruktur leder till en 

försvagad finansiell hävstång då anförskaffandet av kapital blir alltför kostsamt. Detta leder 

då till en låg vinst i relation till de större inkomsterna som ett resultat av hög kapitalkostnad.  

Glaum (2009) ifrågasätter huruvida användandet av redovisningsinformation gynnas beroende 

på avvägningen mellan olika redovisningsmetoder. Glaum (2009) för vidare diskussionen 

med resonemanget att korridormetoden är en utjämningsmekanism medan redovisning mot 

eget kapital kan ge en mer rättvisande bild och vara mer informativt för investerare (McGe-

achin, 2005). Enligt Morais (2008) finns det problem med att ha valmöjligheter för hur  
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pensionsförpliktelser redovisas. Detta argument baseras i att det blir bristande standardisering 

och jämförbarhet mellan olika företag då olika metoder kan resultera i olika resultateffekter. 

Både Amen (2007) och Morais (2008) argumenterar för att denna utjämningsmekanism inte 

leder till långsiktiga problem inom redovisningen då pensionsförpliktelser är uppdelade över 

längre tidsperioder. Glaum (2009) motiverar att korridormetodens missvisande bild av verk-

ligt värde för utomstående aktörer kommer att resultera i dess avskaffande. Detta resonemang 

var redan aktuellt i början av 2000-talet när Europeiska kommissionen (2001) diskuterade 

appliceringen av korridormetoden inom europeiska företag och konstaterade att den strider 

mot ”den grundläggande principen […] att avsättning måste göras för alla förutsebara skulder 

under räkenskapsåret och att alla de kostnader som avser räkenskapsår måste tas upp under 

det året”. Amen (2007) konstaterar också att mätningsbristerna är stora nog med anledning av 

de aktuariella antagandena som ligger till grund för fastställande av pensionsförpliktelser. 

Vidare påpekas det i sammanhanget att det inte är en exakt vetenskap att fastställa faktorerna 

som bestämmer pensionerna, vilket stärks av att pensionsberäkningar är baserade på just anta-

ganden. Att således använda sig av en metod som leder till ytterligare bedömningsproblematik 

kring att visa ett verkligt värde är därigenom inte gynnsamt (Amen, 2007; Glaum, 2009).  

4.4 Alternativa redovisningsmetoder 

I samband med korridormetodens borttagande kommer aktuariella vinster och förluster att 

redovisas under övrigt totalresultat (IAS 19). Övrigt totalresultat visar värdeförändringar som 

redovisas direkt i eget kapital och således utanför resultaträkningen (Finansinspektionen, 

2008). KPMG (2011) antyder att övergången från korridormetoden kommer medföra ökad 

volatilitet i övrigt totalresultat. Då redovisning mot övrigt totalresultat inte påverkar resultat-

räkningen läggs fokus på redovisning mot eget kapital.  

Redovisning mot eget kapital 

Morais (2008) konstaterar genom deskriptiv statistisk analys att företag som istället för korri-

dormetoden redovisar direkt mot eget kapital tenderar att ha högre kapitalomsättningshastig-

het. Arvidsson & Günther (2007) samt Glaum (2009) är inne på samma bana där de konstate-

rar att redovisning mot eget kapital möjliggör för en mer rättvisande balansräkning och en 

klarare verklighetsbild av pensionsförpliktelserna. McGeachin (2005) för resonemanget att 

redovisning mot eget kapital ger en verkligare bild för den aktuella perioden utan att orsaka 

volatilitet för resultaträkningen. Dock konstaterar Janzon & Ericsson (2006) att detta istället 

orsakar volatilitet i balansräkningen. Ahlin & Ivarsson (2011) konstaterar även att årsredovis-

ningen då inte blir lika beroende av separata upplysningar i form av noter då denna metod 

redovisar samtliga intäkter och kostnader löpande i takt med att de uppstår. Barker (2003) 

anser att valet att redovisa mot eget kapital, dvs. mot balansräkningen, är att betrakta som en 

sorts resultatstyrning i form av resultatutjämning. Detta då man medvetet gör ett aktivt val att 

undanröja volatilitet i resultaträkningen för att skapa en förskönande bild av företaget.  

  

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/markt-1999-6020/6020_sv.pdf
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4.5 Aktuariella antaganden 

Aktuariella antaganden ska ligga till grund för beräkning av nuvärdet för den aktuella pens-

ionsförpliktelsen. Dessa antaganden delas upp i två huvudkategorier: demografiska respektive 

finansiella antaganden. Samtliga aktuariella antaganden ska ”vara neutrala och ömsesidigt 

förenliga”, vilket innebär att det ska finnas ett ekonomiskt samband mellan faktorer såsom 

inflation, diskonteringsränta och löneökningstakt (IAS 19:75). Dessa antaganden ska dessu-

tom varken vara ”oförsiktiga eller överdrivet försiktiga” (IAS 19:77).  

Demografiska antaganden ska ta hänsyn till faktorer såsom ålder, kön och hälsotillstånd för 

de anställda samt deras anhöriga. Sådana faktorer är nominella då de används för kategorise-

ring istället för rangordning (Newbold, Carlson & Thorne, 2010; Bryman & Bell, 2011). 

Dessa antaganden kan även påverkas externt utifrån t.ex. geografiskt läge (IAS 19). Antagan-

den ska även göras om livslängd (IAS 19), vilka ska uppdateras kontinuerligt i takt med att 

uppskattningar och förändringar uppkommer. Samtliga demografiska variabler kulminerar i 

den slutliga bedömningen av de anställdas förväntade livslängd, vilket är ett huvudområde 

inom dessa antaganden (IAS 19). PRI Pensionsgaranti ändrade år 2011 sina livslängdsanta-

ganden, vilket resulterade i de företag som använder deras rekommendationer fick en i snitt 

åtta procent högre pensionsskuld. Detta illustrerar vikten av livslängdsbedömningen då den 

ger stora utslag på pensionsskulden. Detta utvecklas nedan med bakomliggande resonemang 

för den här sortens bedömningar. 

Finansiella antaganden ska baseras på marknadens förväntningar vid rapportperiodens slut 

beträffande tidsperioden som förpliktelserna ska regleras för (IAS 19). Exempel på finansiella 

antaganden är antaganden om framtida löneutveckling, inflation samt diskonteringsränta (som 

utvecklas nedan). 

Ett företag som följer IFRS-regelverket ska i sin årsredovisning ”upplysa om de antaganden 

det gör om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar vid rapportpe-

riodens slut, som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade vär-

dena för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår” (IAS 1:125). För att ut-

värdera hur väl företag lever upp till detta studerade Rundfelt (2013) årsredovisningar för 25 

företag och konstaterade att ingen utav dem hade inkluderat den här sortens upplysningar. 

Rundfelt (2013) påpekar att en känslighetsanalys skulle kunna minska kritiken mot en eventu-

ell högre diskonteringsränta vid fastställande av företags förmånsbestämda pensionsförpliktel-

ser. En sådan känslighetsanalys har som syfte att visa hur förpliktelserna kan påverkas av rim-

liga förändringar i aktuariella antaganden (IAS 19). 

Aktuariella vinster och förluster 

Om aktuariella antaganden ändras eller justeras uppstår en aktuariell vinst eller förlust. 

Bakomliggande orsaker för dessa kan till exempel vara över- eller undervärdering av det fak-

tiska utfallet för personalomsättning, livslängd, sjukvårdskostnader eller löneökningar. Utöver 

detta kan även uppskattningar av framtiden ändras utifrån liknande variabler. Diskonterings-

räntan kan likaså ge upphov till aktuariella vinster och förluster. (IAS 19) 
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Amen (2007) konstaterar att valet av redovisningsmetod kommer att få genomsyrande  

effekter på redovisningen och när dessa effekter tas i beaktning kan den framtvinga svåra val. 

Utifrån detta är det viktigt att det tydligt framgår vilken redovisningsmetod som applicerats 

för att möjliggöra transparens för utomstående intressenter såsom investerare. Fields, Lys & 

Vincent (2001) nämner att opportunistiskt beteende hos inflytelserika individer, avdelningar 

eller management kan påverka valet av redovisningsmetod. Godwin et al. (1996) kom fram 

till samma slutsats i en tidigare studie som konstaterade att managers kan välja aktuariella 

metoder som gynnar företagets pensionsredovisning. 

Exempel 

Effekter som uppstår i balansräkningen vid korridormetodens borttagande kan illustreras med 

följande exempel. Här har korridoren använts och således har en post på 300 bokförts som 

oredovisad aktuariell förlust. I enighet med uppdateringarna i IAS 19 kan man (med hjälp av 

rödmarkerade siffror) se hur denna tidigare oredovisade förlust därigenom ökar skulden med 

300. Detta leder i sin tur till att eget kapital minskas med 300, för att matcha de (oförändrade) 

totala tillgångarna på 1000 vid en skuld på 700. 

Tabell 6: Omarbetad tabell. Källa: Deloitte (2012) 

 

4.5.1 Diskonteringsränta 

Vid beräkning av nuvärdet för pensionsförpliktelser är diskonteringsräntan av väsentlig bety-

delse (IAS 19). Då diskonteringsräntan beräknas och uppdateras på årsbasis kan således pens-

ionsförpliktelsens nuvärde variera från ett år till ett annat. I samband med justeringar av dis-

konteringsräntan kan aktuariella vinster och förluster uppstå. Detta då diskonteringsräntan 

baseras på en indefinit tidshorisont, men likväl uppdateras de årligen för att anpassas efter 

marknadsvärde. Detta blir då en prominent faktor bakom fluktuationer kopplade till aktuari-

ella vinster och förluster. (Sandu, 2012) Detta stödjer resonemanget hos Nilsson (2005) som 

menar att marknadsbaserade värderingar av pensionsförpliktelser kan resultera i att skulderna 

på sikt blir volatila. Eventuella fluktueringar förekommer naturligt, vilket kan rättfärdigas 

med resonemanget att pensioner är åtaganden med en längre tidshorisont och att kortsiktiga 

fluktuationer troligtvis inte ger stor effekt i längden (Nilsson, 2005).  

Sandu (2012) resonerar att problemet med att använda marknadsvärden som grund för diskon-

teringsränta, istället för viktade medelvärden, är att det leder till att långsiktiga beräkningar 

bedöms över en kort tidsperiod. Då företag ofta ändrar sin diskonteringsränta uppstår volatili-

tet i pensionsrelaterade poster i redovisningen. Sandu (2012) fortsätter med att konstatera att 

marknadens små fluktuationer (som över en längre tidshorisont är tänkta att ta ut varandra) 

blir en del av redovisningen och därigenom kan vara missvisande för beslutsfattare. Om man 

tittar på en isolerad tidpunkt kan fluktuationen framstå som större än vad den faktiskt är, men 
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sett till en längre tidshorisont hade redovisningen kanske framstått som mer jämnfördelad. 

(Sandu, 2012) Wen-hsin Hsu, Wu & Lin (2013) fortsätter med att ifrågasätta reliabilitet i valet 

av verkligt värde då det inte alltid finns en så aktiv marknad som riktlinjerna specificerar. 

Detta kan leda till att marknaden väljs och bedöms utifrån antaganden som bestäms av mana-

gement och tillförlitligheten av detta kan ifrågasättas då management kan ha egna motiv 

bakom sina val (Wen-hsin Hsu et al., 2013). Detta följer resonemanget av Glaum (2009) som 

menar att management kan uppvisa opportunistiska tendenser vid bedömning av aktuariella 

antaganden. 

4.5.2 Livslängd 

Enligt IAS 19:81 ska företaget ”fastställa sina livslängdsantaganden utifrån sin bästa upp-

skattning av livslängden för deltagare i planen, både under och efter anställningen”. ”För att 

uppskatta den slutliga kostnaden för ersättningen ska företaget beakta förväntade förändringar 

av livslängden, t.ex. genom att ändra standardtabeller över livslängden med hänsyn till upp-

skattningar av livslängdsförbättringar” (IAS 19:82). 

För svenska bolag är det huvudsakligen riktlinjer från Finansinspektionen (2008) samt PRI 

Pensionsgaranti (2011) som används. Som nämnt gjorde PRI Pensionsgaranti en höjning av 

sina livslängdsantaganden år 2011 som ledde till en högre pensionsskuld för företag som an-

vänder deras riktlinjer. 

Evans et al. (2001) tar även upp det faktum att tjänstemän
3
 har en längre förväntad livslängd 

än fabriks- och industriarbetare
4
. Detta konstaterades även i SOU 2012:28 där det poängteras 

att industriarbetare har slitsammare arbetsförhållanden och är mer utsatta för stress. Utifrån 

detta kan man se skillnader i pensionsåtaganden för olika branscher och företag beroende på 

deras arbetskraftsfördelning. Statistiska Centralbyrån (SCB, 2011) stärker detta med statistik 

kring förväntad livslängd och utbildningsgrad. Det är i genomsnitt fem års skillnad mellan 

personer med förgymnasial gentemot eftergymnasial utbildning (Ibid.). Det föreligger även 

skillnader mellan förväntad livslängd beroende på kön. Kvinnor förväntas generellt leva 

längre än män (SOU 2012:28). Skillnaden var som störst under 1970-talet, men enligt Statist-

iska Centralbyrån har gapet minskat sedan dess. Män förväntas fortfarande leva något kortare 

än kvinnor, men skillnaderna mellan könen förväntas fortsatt minska. (SCB, 2010) Enligt 

Världshälsoorganisationen (2009) kan man även uttyda klara skillnader i förväntad livslängd 

sett till geografiska områden. Detta får en tydligare effekt på företag som agerar i fler än ett 

land och framförallt på flera kontinenter. I länder som Kina, Indien och Sydafrika, men även i 

Nord- och Sydamerika, är dödlighetsrisken i åldrarna 15-60 påtagligt högre jämfört med Sve-

rige och övriga Europa (Ibid.).
5
  

  

                                                 
3
 Engelska ursprungstermen är ”white-collar worker”. 

4
 Engelska ursprungstermen är ”blue-collar worker”. 

5
 Se appendix för mer detaljerad livslängdsstatistik. 
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4.6 Sammanfattning av teori 

Resultatstyrning har enligt Healy & Wahlen (1999) en vilseledande effekt på investerare och 

resultatutjämning, som är en mer specifik form av resultatstyrning, kan användas för att 

dämpa kostnadsfluktuationer från år till år (Trueman & Titman, 1988). Resultatstyrning och 

resultatutjämning går att återkoppla till aktuariella antaganden. Dessa antaganden ger upphov 

till en bedömningsproblematik som i sin tur skapar utrymme för förekomsten av resultatut-

jämning, som bygger på svårigheten bakom fastställandet av antaganden (Healy & Wahlen, 

1999). Diskonteringsräntan är ett antagande som har väsentlig betydelse för att kunna få en 

jämnare kostnadsfördelning (Sandu, 2012). Man kan även se att korridormetoden, som Glaum 

(2009) anser vara en utjämningsmekanism, kan återkopplas till resultatutjämning. Detta byg-

ger då på resonemang hos Eckel (1981) samt Stolowy & Breton (2000) angående artificiell 

resultatutjämning där korridormetoden är ett exempel på redovisningsteknisk utjämning.  

Alternativa redovisningsmetoder gentemot korridormetoden är framförallt redovisning mot 

övrigt totalresultat, vilket enligt McGeachin (2005) och Glaum (2009) ger en mer rättvisande 

och transperent bild. I samband med uppdateringarna i IAS 19 kommer volatilitet flyttas från 

resultaträkningen till balansräkningen (McGeachin, 2005; Janzon & Ericsson, 2006).  

Aktuariella antaganden kan delas in i två huvudkategorier: finansiella och demografiska anta-

ganden (IAS 19). Exempel på antaganden inom respektive område som har väsentlig påver-

kan är diskonteringsräntan respektive livslängdsantagandet (Sandu, 2012). Diskonteringsrän-

tan bestäms årligen, medan exempelvis livslängdsantaganden tenderar att vara stabilare uti-

från en längre tidshorisont (Ibid.). När aktuariella antaganden förändras ger de upphov till 

aktuariella vinster eller förluster. Samtliga klassificeringar av antaganden för livslängdsbe-

dömning av individer kan kopplas till kohorter som tas upp i Bryman & Bell (2011). Med 

”kohort” menas en grupp individer som har kategoriserats och grupperats utifrån specifika 

karaktäristiska drag, t.ex. utifrån kön, ålder eller födelseår (Ibid.). 

De finansiella och demografiska antaganden som berörts kan sammanfattas genom en illustre-

ring av vilka effekter en förändring i olika variabler kan ha på pensionsförpliktelsen. 

Tabell 7: Omgjord tabell utifrån Wen-hsin Hsu, Wu & Lin (2013) 
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5 Respondenters syn på korridoren och resultatstyrning 

Tanken bakom empirin har varit att förankra uppsatsen i vårt syfte och besvara våra fråge-

ställningar angående effekter kopplade till korridormetodens avskaffande samt förekomsten 

av resultatutjämning. Vårt empiriska material har insamlats via semistrukturerade intervjuer 

vars frågor utgjordes av undersökningsvariabler som vi har tagit fram utifrån vår teoretiska 

referensram. Uppsatsens syfte är att utforska vilka effekter korridormetodens borttagande får 

för svenska företag, med fokus på OMX Large Cap. Vidare är meningen att utforska vilken 

inverkan uppdateringarna i IAS 19 får på resultatstyrning med fokus på resultatutjämning. 

Utöver detta täcks även aktuariella antaganden för att skapa förståelse om fastställandet av 

dessa antaganden.  

5.1 Undersökningsvariabler 

Glaum (2009) säger att korridormetodens missvisande bild kommer att resultera i dess av-

skaffande. Amen (2007) konstaterar också att mätningsbristerna är stora nog med anledning 

av de aktuariella antagandena som ligger till grund för fastställande av pensionsförpliktelser-

na. Healy & Wahlen (1999) beskriver att uppskattningar och antaganden ger upphov till en 

bedömningsproblematik som skulle kunna ge utrymme för resultatstyrning. Utifrån detta stu-

derar vi hur respondenterna ser på antaganden som grund för redovisningen.  

Morais (2008) beskriver att det finns problem med att ha valfriheter gällande redovisningsme-

tod för pensionsförpliktelser. Detta argument baseras i att det blir bristande standardisering 

och jämförbarhet mellan olika företag då olika metoder kan resultera i olika resultateffekter. 

Det är således intressant att fråga respondenterna angående vilken redovisningsmetod de  

föredrar och vilka eventuella möjligheter och/eller brister som finns med uppdateringarna i 

IAS 19. 

Arvidsson & Günther (2007) samt Glaum (2009) konstaterar att redovisning mot eget kapital 

möjliggör för en mer rättvisande balansräkning och en klarare verklighetsbild av pensionsför-

pliktelserna. Glaum (2009) påpekar att korridormetoden är en utjämningsmekanism medan 

redovisning mot eget kapital kan ge en mer rättvisande bild (McGeachin, 2005) och därige-

nom vara mer informativt för investerare. Utifrån detta undersöker vi hur respondenterna ser 

på borttagandet av korridormetoden. Vidare är det intressant att ta reda på hur respondenterna 

ser på redovisning mot övrigt totalresultat som förs in i balansräkningen. Slutligen kan man 

diskutera huruvida respondenterna anser att det verkligen ger en mer rättvisande bild av före-

tagens pensionsförpliktelser. 

Enligt Trueman & Titman (1988), Healy & Wahlen (1999) samt Glaum (2009) finns det an-

ledning att uppvisa opportunistiska beteenden beträffande fastställandet av aktuariella anta-

ganden. Denna resultatstyrning finns till för att kunna dämpa stora variationer i redovisningen 

och påverka kontraktuella förbindelser (Trueman & Titman, 1988; Healy & Wahlen, 1999). 

Utifrån det här skriver Trueman & Titman (1988) samt Healy & Wahlen (1999) att opportun-

istiska och irrationella beteenden från managers kan motverkas genom ökad insyn i företaget 

och dess redovisning. Healy & Wahlen (1999) tror samtidigt att det likväl kan finnas incita-

ment för managers att utnyttja resultatstyrning för att därigenom dämpa eller försköna den 

finansiella rapporteringen. Det är således intressant att studera vilka effekter avskaffandet av 
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korridormetoden får på företag som tidigare använt den. Huvuddiskussionen behandlar hur 

avskaffandet av korridormetoden kommer påverka förekomsten av resultatutjämning. Vidare 

är det av intresse att undersöka huruvida ökad transparens inom företag kan leda till minskad 

resultatutjämning. 

Utifrån vårt syfte, vår frågeställning och våra undersökningsvariabler har vi landat i två  

huvudområden som behandlas i empirin. Dessa områden delas senare in i mindre områden för 

att underlätta sammankopplingar av respektive respondents resonemang.  

5.2 Presentation och strukturering av empirisk data 

Vi utgår ifrån triangulering för att få fler perspektiv på verkligheten. I denna sammanställning 

av empiri har vi dock valt att kategorisera våra respondenter i två huvudkategorier för att göra 

det lättare att följa resonemang för respektive område. Tanken bakom strukturen är att dela in 

empirin i två huvudområden; korridormetodens borttagande och resultatutjämning. Därefter 

delar vi in dessa i delfrågor som vi anser vara väsentliga för att få en mer specificerad förstå-

else av olika aspekter inom området. Dessa vill vi då få framställa ur två huvudperspektiv, 

vilket motiverar att vi delat in respektive respondent i två kategorier.  

Den första kategorin består i en större utsträckning av analytiker och granskare. Benämningen 

granskare används för PwC, som revisionsfirma, samt Björn Nilsson och PRI Pensionsgaranti, 

som experter inom pensionsområdet, medan Peter Malmqvist benämns som extern analytiker. 

Hädanefter kommer redogörelser från denna kategori att benämnas som externa. 

Den andra kategorin består av företagsrepresentanterna som vi intervjuat: Företag X, Lant-

männen, NCC och Vattenfall. Företag X och Lantmännen är tidiga etablerare av redovisning 

mot övrigt totalresultat medan NCC och Vattenfall använt korridormetoden fram till och med 

dess avskaffande. Detta visar på att gruppen inte är helt homogen, men vi anser att en ytterli-

gare uppdelning skulle försämra resultatens sammanhang och integration av olika redogörel-

ser. Hädanefter kommer redogörelser från denna kategori att benämnas som interna. 

Tabell 8: Respondentindelning 
6
 

 

 

  

                                                 
6
 Se appendix för en mer utförlig respondentpresentation. 
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5.3 Aktuariella antaganden och korridormetodens borttagande 

Detta huvudavsnitt behandlar hur interna respektive externa respondenter ser på aktuariella 

antaganden samt effekter kopplade till korridormetodens borttagande. 

5.3.1 Aktuariella antaganden 

Internt perspektiv på finansiella antaganden 

Alla interna respondenter är överens om att diskonteringsräntan är den enskilt viktigaste aktu-

ariella parametern. Både Anderson och Pettersson nämner Näringslivets Redovisningsgrupp 

(NRG) och att medlemmar inom detta slutna diskussionsforum tar fram ett intervall för dis-

konteringsräntan. Anderson förklarar hur Lantmännen tänkte använda 1,5 procent som inflat-

ionsantagande men då de flesta i NRG angav 2 procent slutade det med att Lantmännen följde 

2 procent inflationsantagande. Samtidigt ökade de diskonteringsräntan från 3 till 3,5 procent. 

Börjeson säger däremot att NCC, som sänkt sin diskonteringsränta flera år i rad, även sänkte 

inflationsantagandet för att kompensera sin sänkta diskonteringsränta. Han menar att de för-

söker få en diskonteringsränta som är stabilare på längre sikt då han anser att diskonterings-

ränta och inflation påverkas av samma faktorer. Detta är således ett sätt att kompensera för en 

sänkt diskonteringsränta. 

Börjeson förklarar att NCC utgår från spridning mellan stats- och bostadsobligationsräntan på 

tio års sikt. De applicerar sen detta på bostadsobligationsräntan på 25 års sikt eftersom de  

anser att bostadsobligationer inte är korrekt prissatta på lång tid då de handlas för dåligt.  

Pettersson anser däremot att bostadsobligationsräntan är djupare än statsobligationsräntan. 

Hon anser vidare att det inte finns en sann räntekurva då de visar uppskattningar av framtiden. 

Bostadsobligationer anses kortare men eftersom det sker mer transaktioner i närhet möjliggör 

det, enligt Pettersson, för en mer rättvisande bild. Mandrone-Vemmervik och Nyman berättar 

att Företag X gick över till bostadsobligationer i strävan efter att följa regelverket och komma 

så nära företagsobligationer som möjligt för att uppnå en mer rättvisande bild. Nyman och 

Pettersson tar upp att länder med dålig makroekonomisk situation får högre räntor och därige-

nom lägre skulder. Nyman tänker att detta skapar problem för Sverige vad gäller fastställandet 

av diskonteringsräntan. Då Sverige, enligt Nyman, är ett relativt litet land resulterar det i att 

företag lånar från utländska aktörer vilket i sin tur resulterar i att den svenska statsobligations-

räntan blir missvisande. Nyman fortsätter med resonemanget att en bredare ränta behövs för 

att länder som Sverige inte ska missgynnas, dock inte i form av en universal diskonterings-

ränta. Detta resonemang baseras på att det inte är rimligt att pensionsskulden ska skifta bero-

ende på var företaget har sitt geografiska säte, såsom det ser ut i dagsläget. Anderson håller 

delvis med då hon menar att bostadsobligationer är bra eftersom de tar upp Sverige på en 

jämnare nivå mot omvärlden. Bara för att man inte har en djup marknad för företagsobligat-

ioner ska man inte behöva använda en statsobligationsränta som är relativt lägre. Hon ser det 

som en begränsning i regelverket att man läser av räntan en viss dag.  
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Internt perspektiv på demografiska antaganden 

Sett till livslängdsantaganden anser Mandrone-Vemmervik att män kommer ikapp kvinnor, 

vilket kan vara oroväckande för företag där majoriteten av de anställda är män. Hon fortsätter 

med att förklara hur Företag X använt sig av en justering utifrån Finansinspektionens tabeller 

då de ansåg att den inte anpassats efter ett företag som huvudsakligen anställer tjänstemän. 

Hon menar att standardmallen från Finansinspektionen därigenom inte blir rättvisande då 

tjänstemän förväntas leva längre än industriarbetare, vilket Anderson håller med om. Börjeson 

förklarar att NCC använder riktlinjer från Finansinspektionen framför PRI då de var kritiska 

till deras förändring av livslängdsantaganden och således valde att avvakta tills de ser hur 

utvecklingen fortskrider. Pettersson förklarar att Vattenfall använt sig av generationsindel-

ning, via kohorter, medan PRI baserar sina antaganden på att alla förväntas leva lika länge. 

Vattenfall använder PRI för sina svenska beräkningar och Finansinspektionen för sina IFRS-

antaganden. Mandrone-Vemmervik tycker dock att det är onödigt att det finns olika mortali-

tetstabeller i ett så litet land som Sverige och anser att en standardiserad tabell hade varit att 

föredra. 

Externt perspektiv på finansiella antaganden 

Samtliga externa respondenter konstaterar att diskonteringsräntan är central vid bedömning av 

aktuariella antaganden. Det ska dock påpekas att Nilsson anser att diskonteringsräntan huvud-

sakligen är en avläsningsfråga snarare än bedömningsfråga.  

Nilsson förklarar att löptiden på obligationen som används som underlag för diskonterings-

räntan ska matchas med pensionsåtagandet. Detta håller även Ekberg med om och tillägger att 

det finns en problematik kopplad till fastställandet av diskonteringsränta, vilket Sundell stär-

ker. Sundell utvecklar resonemanget och poängterar att det i början då IAS 19 hade införts i 

Sverige i synnerhet var problem med att hitta statsobligationer med långa löptider. Då uppstod 

en bedömningsproblematik när pensionsåtagandets duration skulle matchas mot obligationer. 

Sundell för diskussionen om diskonteringsräntor vidare och återkopplar dem till just bortta-

gandet av korridormetoden där han menar att diskonteringsräntan blir en mer prominent vari-

abel. I och med att skuldbelopp nu måste överföras från korridoren blir företag mer  

medvetna om diskonteringsräntans påverkan. Detta då det är den variabel som i sig själv har 

störst påverkan på pensionsåtagandet, vilket stärks av samtliga externa representanter. Sundell 

förklarar att vissa kunder i tidigare fall såg att diskonteringsräntan är starkt kopplad till inflat-

ionen. Det kan resoneras att det finns ett visst spelrum att justera dessa två variabler. Sundell 

påpekar att vissa kunder gjorde detta förra årsskiftet, men poängterar att inte är något han  

rekommenderar. Både Ekberg och Nilsson anser att två procent inflation är högt att använda i 

beräkningar i dagsläget. Nilsson påpekar att detta är ett operativt mål för Riksbanken snarare 

än en prognos för marknaden. Han påpekar även att det hade underlättat om alla företag an-

vänt samma inflationstakt i sina beräkningar.  

Nilsson, som aktuarie, påpekar även att höga diskonteringsräntor inte behöver anses som fel-

aktiga så länge som de går att motivera. Som exempel nämns ett internationellt svenskt före-

tag på OMX Large Cap som fick kritik av en bank som agerar på den internationella mark-

naden. Banken ansåg då att företaget ifråga hade en alldeles för hög diskonteringsränta, vilket 

Nilsson inte håller med om utifrån att den svenska marknadsräntan internationellt sett låg 
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högre. Med detta menar han att så länge det finns en rimlig motivering bakom valet av  

diskonteringsränta så är det svårt att påstå att de är felaktigt satta. Sundell påpekar även att 

man kan ifrågasätta en justering av diskonteringsräntan som ett resultat av extraordinära fall. 

Han resonerar här likt Nilsson att man kan ha kvar diskonteringsräntan på samma nivå trots 

extraordinära händelser, förutsatt att det finns en motivering bakom valet.  

Enligt Nilsson jämför företag ofta diskonteringsräntan med varandra för att inte sticka ut i 

mängden. Detta är intressant att koppla till Sundells resonemang att ett tydligare regelverk för 

fastställande av diskonteringsräntan automatiskt skulle leda till förbättrad jämförbarhet mellan 

olika företag. 

Sundell nämner att användandet av statsobligationer enligt regelverket i IAS 19 leder till för-

sämrad internationell jämförbarhet. Detta då ingen djup marknad för företagsobligationer exi-

sterar i Sverige. Som exempel nämns här Portugal där statsobligationsräntan är högre till följd 

av landets ekonomiska problem, medan Sverige som inte påverkades lika negativt av finans-

krisen därigenom fick en lägre ränta och en ökad pensionsskuld. Nilsson ställer sig också 

tveksam till användandet av statsobligationsräntor då han anser dem vara missvisande. Om ett 

land eller en stat inte har någon omfattande statsupplåning blir räntorna på statspapper lite 

konstruerad. Detta då staten inte behöver låna så mycket blir räntorna inte riktigt rättvisande, 

enligt Nilsson. Ekberg nämner dock att Sverige har kunnat stärka sig gentemot andra länder i 

och med användandet av bostadsobligationer (som substitut till statsobligationer) då dessa kan 

jämföras med företagsobligationer enligt IAS 19. Detta leder, enligt Ekberg, till en något 

högre ränta som även är mer rättvisande utifrån den svenska marknaden.  

Ekberg, Malmqvist och Sundell kommenterar även att förväntad avkastning på förvaltnings-

tillgångar ska sättas utifrån diskonteringsräntan. Sundell ser detta som defensivt och resonerar 

att det kan skapa problem om utomstående inte förstår varför avkastningen utifrån diskonte-

ringsräntan blir lägre gentemot tidigare praxis. Malmqvist påpekar att om aktierna har bättre 

avkastning än uppräkningsränta så ackumuleras ett överskott utanför resultatet, vilket han ser 

som negativt då han resonerar att det är en överdriven försiktighet. 

Externt perspektiv på demografiska antaganden 

Nilsson förklarar att huvudparametrarna som påverkar livslängdsantaganden är kön, födelseår 

och utbildningsgrad. Nilsson och Sundell nämner båda att kvinnor generellt lever längre än 

män. Sundell påpekar dock att män kommer ikapp kvinnorna i förväntad livslängd, vilket 

medför att pensionsförpliktelsen förändras beroende på företagens könsfördelning. Angående 

utbildningsgrad menar Nilsson att tjänstemän har en längre förväntad livslängd gentemot in-

dustriarbetare. Födelseårsindelningen är kopplad till generationsindelade livslängdsantagan-

den. Med detta menas att personer som tillhör senare generationer förväntas leva längre. Ek-

berg nämner också denna generationsindelning som Finansinspektionen har implementerat i 

sina livslängdsrekommendationer. Ekberg anser att detta är positivt då det ger en verkligare 

bild, men han anser även att PRI:s nya antaganden med ökad förväntad livslängd troligen är 

bättre utifrån ITP-planen
7
 då denna erbjuder ett bättre bestånd som underlag. Sundell, som 

arbetar vid PRI, bygger vidare på livslängdsprognoser baserade på ITP-planen med att för-

                                                 
7
 Industrins och Handelns Tilläggspension (ITP) är en tjänstepension för privatanställda tjänstemän i Sverige. 

ITP 1 är avgiftsbestämd medan ITP 2 är förmånsbestämd. Alecta förvaltar ålderspensionen i ITP 2. 
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klara att PRI kollar på livslängd utifrån ITP-2 som ett kollektiv. Således är det endast yrkes-

verksamma individer som ligger till grund för och omfattas av planen, vilket leder till en mer 

verklig bild. Sundell förklarar även att den justerade livslängdsuppskattningen som trädde 

ikraft 2011 baserades på att den tidigare uppskattningen från 2007 inte var tillräcklig i sin 

höjning av förväntad livslängd. Ekberg anser att både Finansinspektionens generationsinde-

lade och PRI:s underlag utifrån ITP-2, som har något längre livslängdsantagande, går att mo-

tivera. Dock påpekar Ekberg att detta kan leda till aggressivare antaganden om företag strate-

giskt väljer livslängdsantaganden, exempelvis kan aggressivare företag föredra kortare för-

väntad livslängd på sina anställda och därigenom fortare bli av med skulder.
8
  

Nilsson menar dock att de flesta företag föredrar att använda underlag som är lättillgängliga. 

Nilsson poängterar utöver detta vikten av att ha olika demografiska aspekter i åtanke när före-

taget agerar i mer än ett land. Detta då olika länder har olika livslängd så man måste ta perso-

nalsamsättningen i beaktning. Nilsson menar likt Sundell vidare att detta bör tas i beaktning 

av aktuariefirmor som assisterar företag på internationell nivå för samtliga antaganden, då 

lokala regelverk också kan påverka beräkningarna. Sundell anser även att det är viktigt att 

man inte ändrar aktuariella antaganden för mycket från ett år till ett annat då de generellt är 

långsiktiga uppskattningar. Han får medhåll från Nilsson som menar att det är bättre att ha en 

något volatil bild som speglar verkligheten med aktuariella vinster eller förluster i samband 

med att förändringar uppstår. Detta istället för att regelbundet justera antaganden för att för-

söka konstruera en stabil prognos av framtiden. 

5.3.2 Övergångseffekter vid korridorens borttagande 

Internt perspektiv på övergångseffekter 

Börjeson nämner att den största övergångseffekten för NCC uppstår i eget kapital. Detta är 

dock ny något som Mandrone-Vemmervik och Nyman ser som positivt då förändringar i eget 

kapital nu kommer läggas under övrigt totalresultat. Huvuddragen i förändringen är, enligt 

dem, att den totala skulden visas vilket därigenom ökar transparensen.  

Pettersson förklarar att appliceringen av diskonteringsräntan vid beräkning av avkastning på 

förvaltningstillgångar, och inte bara själva skulden, även påverkar finansnettot. Denna föränd-

ring bygger vidare i övrigt totalresultat där den har en övergångseffekt på skulden.  

Anderson menar att detta kan ge en mer naturlig rörelse i den riktiga resultaträkningen, medan 

balansräkningen kanske inte kommer kunna anlyseras som tidigare. 

Anderson tycker att redovisning mot övrigt totalresultat är bra och ger en mer rättvisande bild. 

Nyman och Mandrone-Vemmervik tycker likaså att det ger ett tydligt och rättvisande resultat 

samt visar den riktiga skulden. Börjeson håller med om att det ger en verkligare bild, men 

särskiljer inte övrigt totalresultat och eget kapital då han anser att de är starkt sammankopp-

lade. Börjeson ifrågasätter dock, likt Pettersson, postens betydelse då det troligtvis är få som 

kollar på den. Börjeson tror istället att resultaträkningen granskas i större omfattning än övrigt 

totalresultat. Pettersson ser övrigt totalresultat som en ”slaskhink” vars syfte är lite svårt att 

bedöma.  

                                                 
8
 Detta förutsätter ett förenklat exempel där företag varken nyanställer eller avskedar anställda.  



Sida 34 

Pettersson betonar att all information alltid har funnits tillgänglig och tror således att bortta-

gande inte får en stor påverkan sett till kreditvärdighet. Hon inviker dock att inte nödvändigt-

vis alla analytiker kollar på övrigt totalresultat eller kan ta till sig informationen i dagens not-

apparat, vilket Börjeson håller med om. Börjeson menar dock att det är möjligt att avtala (re-

servera) i kontrakt med kreditgivare angående förändringar i nyckeltal, som uppstår i och med 

redovisningstekniska förändringar. Anderson diskuterar däremot att detta är en förklarings-

fråga för framförallt aktieägare, vilket även gäller vid förändring av nyckeltal. Detta då det är 

en redovisningsteknisk förändring så har ”egentligen ingenting förändrats”, enligt hennes re-

sonemang. Detta är också viktigt att ta i beaktning vid potentiell utdelning då det kan verka 

underligt att dela ut trots lågt eget kapital. Hon menar dock att detta är en styrelsefråga och 

deras resonemang kring utdelningar blir en kommunikationsfråga. 

Externt perspektiv på övergångseffekter 

Beträffande övergångseffekter vid korridormetodens borttagande är Ekberg och ben Salem 

överens om att det troligtvis blir en större effekt som senare tas ut över tid. Sundell håller del-

vis med om detta resonemang då flertalet bolag har så mycket eget kapital att förändringens 

effekter blir relativt dämpade. Sundell poängterar vidare att flera bolag som hade god soliditet 

bytte till redovisning mot övrigt totalresultat tidigare. Detta i och med att de var medvetna om 

att korridoren skulle tas bort.  

Ekberg konstaterar även att nyckeltal kan påverkas då hela skulden tas upp i balansräkningen. 

Jansbo anser att soliditeten är det nyckeltal som kommer bli viktigt att hålla koll på. Företag 

som hade problem med soliditeten redan innan korridormetodens borttagande kan således få 

en ännu sämre soliditet. Malmqvist för denna diskussion vidare och förklarar hur resultaträk-

ningen påverkas av att man inte längre recirkulerar poster i övrigt totalresultat till resultaträk-

ningen såsom man gjorde med korridormetoden. Detta kommer enligt Malmqvist leda till att 

resultaträkningen förbättras. Han kallar dock övrigt totalresultat för ett ”problemlager” och 

anser att det är bra att svängningarna samlas upp där, vilket underlättar för prognostisering 

utifrån rörelseresultatet. Ekberg håller med om att man visar den totala skulden och rensar 

bort amorteringar, vilket städar upp i resultaträkningen. Dock påpekar Malmqvist att balans-

räkningen försvagas markant då hela underskottet från korridoren kommer in i eget kapital via 

posten övrigt totalresultat. Detta kommer enligt Malmqvist ge de flesta företag som tidigare 

använt korridoren en ökad skuldsättning.  

Nilsson anser att företag som redan är i en svag finansiell position påverkas ännu hårdare. Det 

kan således bli en exponentiell skillnad i förändringen beroende på tidigare utgångsläge uti-

från eget kapital. Jansbo tänker sig däremot att företag inom industrisektorn som arbetat upp 

stora pensionsåtaganden kan få en stor negativ effekt. Jansbo menar även att yngre företag 

ofta har sämre eget kapital, vilket också kan leda till problem vid övergången. Nilsson menar 

dock att diskonteringsräntan är den enskilt viktigaste faktorn för pensionsåtaganden och  

menar att en engångschock i kombination med ränteuppgång teoretiskt sett skulle kunna ta ut 

varandra. Om det istället blir räntenedgång kan effekterna slå ännu hårdare åt andra hållet.  

ben Salem fortsätter diskussionen med att utveckla problemet ur ett aktieägarperspektiv. Hon 

resonerar att aktieägare troligen inte kan läsa sig till information om förändringen via notap-

paraten. Företag måste därför kommunicera en sådan redovisningsteknisk förändring i förväg. 
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Jansbo fortsätter med att detta kan påverka aktiekurser om företaget inte tydligt och öppet 

förklarar varför och hur förändringen uppstår. Malmqvist, Nilsson och Sundell håller alla med 

om att aktieägare som grupp generellt inte kan tillgodoräkna sig information om pensionsre-

dovisning. Sundell vill dock påpeka att somliga kan få problem då det kan bli för mycket in-

formation kopplad till pensioner i notapparaten. Ser man på övergången till övrigt totalresultat 

menar Malmqvist att volatiliteten som uppstår knappast kommer påverka analytikers bedöm-

ning av företag då de överlag är intresserade av rörelseresultatet. Malmqvist tror, däremot, 

varken att det kommer uppstå någon riskförändring i aktieägares beteenden eller kursreaktion 

som följd av den förändrade pensionsredovisningen. Detta då det, enligt honom, inte finns 

något samband mellan pensionsredovisning och aktiekurser eftersom övrigt totalresultat är en 

post i redovisningen som sällan får stor uppmärksamhet. Jansbo håller med om att påverkan 

blir liten, men betonar att detta förutsätter tydlighet i kommunikation från företaget. Jansbo 

tror även att koncerner inte kommer kunna dela ut lika mycket pengar om eget kapital mins-

kar, vilket kan påverka aktieägare. Samtliga externa respondenter anser dock att analytiker 

kan förstå sig på den information som tidigare funnits i noterna och den nuvarande föränd-

ringen. Det blir således inte lika stor chock för dem och Malmqvist menar med detta att det 

inte blir någon riskförändring för analytikernas del. Jansbo stärker detta med att säga att ana-

lytiker är mer intresserade av den bakomliggande affärsverksamheten framför redovisnings-

tekniska bedömningar. Nilsson nämner även ett svenskt företag som uttryckt att de inte har 

problem med fluktuationer kopplade till den löpande verksamheten men anser att fluktuation-

er som är kopplade till pensionsåtgärder inte hör hemma i resultaträkningen.  

5.4 Resultatstyrning och dess fortlevnad 

Detta avsnitt behandlar huruvida interna respektive externa respondenter betraktar korridor-

metoden som en form av resultatutjämning. Om så är fallet, om det finns alternativa sätt att 

uppnå liknande utjämningseffekter efter uppdateringarna i IAS 19 med fokus på korridorme-

todens borttagande. 

5.4.1 Resultatutjämning kopplad till korridormetoden 

Internt perspektiv korridoren och utjämning 

Anderson, Börjeson och Pettersson ser korridoren som en utjämningsmekanism. Anderson 

understryker dock att det inte var försköning i och med att det var en del i IFRS-regelverket. 

Dock påpekar Mandrone-Vemmervik och Nyman samtidigt att tanken bakom IFRS-

regelverket är att man ska undvika utjämning. Börjeson och Pettersson resonerar att valet 

bakom korridormetoden var att man inte ville ha en volatil balansräkning. Börjeson uppskattar 

korridormetodens utjämnande effekt och säger att NCC hade kvar korridoren för att undvika 

stora kast i redovisningen. Börjeson beskriver att det var acceptabelt att korridorens gräns-

värde var tio procent.  

Mandrone-Vemmervik och Nyman motiverar, som kontrast till detta, Företag X:s val att tidigt 

avskaffa korridormetoden med att det inte gav en korrekt balansräkning. De resonerar att det 

inte är bra att ha åtaganden som belastar resultatet eller inte syns i balansräkningen. Lantmän-

nen gick, enligt Anderson, in i IFRS-redovisning utan korridoren i och med att de såg att kor-

ridormetoden skulle försvinna. Anderson poängterar vikten av att redovisa en riktig skuld i 

balansräkningen som går att relatera till. Hon ser det som underligt att ha en skuld som är fri-
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serad med kostnader som inte tas upp i resultaträkningen. Anderson resonerar vidare att över-

gången till övrigt totalresultat ger en mer naturlig rörelse i ”den riktiga resultaträkningen” då 

omvärderingar utifrån aktuariella antaganden hamnar för sig under övrigt totalresultat. 

Nyman och Pettersson ifrågasätter varför det finns en korridormetod för just pensioner då det 

egentligen är en avsättning som alla andra. Båda nämner miljöavsättningar som exempel där 

Nyman konstaterar att miljöskulder likaså kan vara stora, men likväl finns det inga specialreg-

ler (likt korridoren). Nyman anser att om miljöskulder skulle mångdubblas så skulle det inte 

vara logiskt att ta effekten under en längre tid som man gjort utifrån korridormetoden.  

Externt perspektiv korridoren och utjämning 

Samtliga externa respondenter är överens om att korridormetoden dämpade fluktuationer. 

Sundell nämner att den var ett exempel på resultatutjämning. Malmqvist säger att utjämning 

vanligen föredras av investerare. Således föredrogs korridormetoden, enligt Malmqvist, av 

placerare i och med att den gjorde redovisningen mer förutsägbar. Sundell bygger vidare på 

resonemanget om utjämning och säger att företag likaså föredrar stabilitet. Han nämner som 

exempel att volatilitet i samband med positiva resultatförändringar i vissa fall kan vara mindre 

attraktiva jämfört med en stabil utveckling. Ekberg anser att korridormetoden var ett sätt för 

företag att få stabilare balansräkningar då de kunde skjuta upp kostnader som de saknade 

täckning för. Man kunde då dra nytta av detta i termer av nyckeltal (t.ex. soliditet) som ett 

resultat av en gömd skuld. Malmqvist menar att korridormetodens syfte som fluktuations-

dämpade mekanism har bidragit till att pensionsåtaganden inte har återspeglat marknadsvär-

den. Borttagandet bidrar, enligt Malmqvists resonemang, till ökad transparens. Nilsson anser 

dock att korridoren varit utjämnande men att den borde ha varit större för att nå en mer omfat-

tande gardering, exempelvis täcka 15-20 procent istället för korridorens 10 procent. Nilssons 

resonemang baseras på att en förändrad diskonteringsränta snabbt kunde leda till att företag 

hamnade utanför korridoren. 

5.4.2 Substitut till korridormetoden 

Internt perspektiv på substitut till korridoren 

Börjeson, Mandrone-Vemmervik och Nyman tänker sig att företag tidigare hade kunnat labo-

rera med den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna. Dock poängterar de alla att 

detta inte längre blir möjligt i samband med att man nu ska använda diskonteringsräntan som 

förväntad avkastning. 

Börjeson tror att laborering med aktuariella antaganden vore ett alternativ, men poängterar att 

detta är farligt att ägna sig åt.  Mandrone-Vemmervik och Nyman säger istället att det över-

huvudtaget inte finns någon alternativ utjämning till korridormetoden, men poängterar att 

diskonteringsräntan nu blir desto viktigare att tänka på. Anderson knyter an till detta med att 

korridorens borttagande är en engångseffekt medan diskonteringsräntan kommer mer i fokus 

då den påverkar konstant. Mandrone-Vemmervik och Nyman fortsätter med resonemanget att 

företag nu kommer anpassa sig efter det uppdaterade regelverket genom att skjuta risken till 

anställda i form av nya lönepaket där avgiftsbestämda pensionsplaner används. Pettersson 

anser att det finns lite olika mått som går att spela på. Hon invänder dock att antaganden inte 

ändras särskilt ofta, varför hon uppfattar ständiga eller radikala ändringar som väldigt orim-

liga.  
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Samtliga interna respondenter påpekar att om företag skulle försöka hitta alternativa sätt att 

dämpa fluktuationer utifrån aktuariella antaganden så måste dessa ändå godkännas av reviso-

rerna. Börjeson uppger att det känns orimligt att revisorerna skulle släppa igenom suspekta 

bedömningar av aktuariella antaganden. Mandrone-Vemmervik och Nyman ger medhåll när 

de säger att det inte går att komma undan revisorernas granskning med en extrem justering.  

Anderson instämmer och poängterar att även aktuarier har koll på vad som görs. Pettersson 

tror likaså att det blir svårt att justera värden, om man inte håller sig inom ett mycket litet  

intervall. 

Externt perspektiv på substitut till korridoren 

Sundell, Nilsson, Ekberg och ben Salem kan inte se något klart substitut till korridormetodens 

utjämning. Sundell menar att det kommer vara svårt att gå emot standarden samt att det inte 

finns några klara alternativ för utjämning. Nilsson menar att företag kommer att få bita i det 

sura äpplet och anpassa sig till ökad transparens, vilket han ser som bra för marknaden, samt 

att de flesta företag kommer kunna anpassa sig relativt lätt eftersom det är en relativt standar-

diserad redovisningsteknisk övergång för företag.  

Nilsson och Sundell resonerar båda att diskonteringsräntan blir central för att eventuellt hitta 

en alternativ utjämningsmetod. Detta då det är den faktor som har störst påverkan och inte är 

lika långsiktigt baserad gentemot andra aktuariella antaganden. De ifrågasätter dock hur en 

styrd diskonteringsränta ska kunna godkännas av revisorer. Ekberg och ben Salem tror, ur ett 

revisionsperspektiv, inte heller att företag kan komma undan med resultatstyrning via diskon-

teringsräntan. Nilsson påpekar att det teoretiskt skulle kunna komma nya redovisningstek-

niska regleringar som erbjuder utjämning likt korridormetoden, men det återstår att se.  

Ekberg menar däremot att i och med det uppdaterade regelverket kommer fokus övergå till 

riskhantering och riskmedvetenhet. Sundell håller med om att riskanalys, men även känslig-

hetsanalys, kommer att bli än mer centralt i och med korridormetodens borttagande. Jansbo 

menar att man kanske skulle kunna minska risk genom att lösa in en del av skulden till ett 

försäkringsbolag. Sundell menar dock att mer kontinuerliga beräkningar utifrån olika scen-

arior kommer att vara aktuellt från och med nu. Detta för att främja kostnadshantering och 

öka riskmedvetenheten, men även för att ge intressenter en bättre bild av potentiella utfall.  
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5.5 Empirisk sammanfattning kopplad till frågeställning 

Detta avsnitt ger en första indikation på svar till frågeställningen genom att sammanfatta de 

interna respektive externa diskussionerna. Detta knyter an till frågeställningens olika delom-

råden; förändringseffekter, förekomsten av resultatutjämning samt dess potentiella substitut. 

Vi vill poängtera att det bakomliggande syftet med att förklara aktuariella antaganden är att 

skapa en ökad förståelse för problemområdet. Denna förståelse är central för att kunna  

fördjupa sig i vårt huvudsyfte och förstå tillhörande resonemang. 

Korridormetodens avskaffande 

Både interna och externa respondenter konstaterar att huvudeffekten uppstår i eget kapital. 

Sundell påpekar att hög soliditet dämpar övergångseffekten och kan vara en potentiell förkla-

ring av tidiga etablerare då företag länge vetat om denna förändring. Jansbo och Nilsson näm-

ner likaså att nyckeltal är viktiga att hålla koll på då de kommer skifta i samband med föränd-

ringen. Det leder, enligt Malmqvist, till en starkare resultaträkning då recirkulering inte längre 

förekommer och aktuariella vinster och förluster tas upp i övrigt totalresultat. Pettersson och 

Malmqvist ser detta som en ”slaskhink” respektive ett ”problemlager”. Samtliga respondenter 

anser att detta leder till en högre transparens och mer rättvisande bild. Börjeson och Pettersson 

tror inte att förändringen påverkar kontraktuella förbindelser då det, som Anderson tillägger, 

är en redovisningsteknisk förändring. Anderson påpekar då att det är viktigt att tydligt kom-

municera denna förändring. Hon får delvis medhåll från ben Salem och Ekberg som anser att 

detta stämmer ur ett aktieägarperspektiv. Samtliga externa respondenterna ger dock en enad 

front angående det faktum att analytiker förstår sig på dessa förändringar och snarare fokuse-

rar på den operationella verksamheten. 

Korridoren som utjämningsmekanism 

Samtliga respondenter anser att korridormetoden erbjöd en sorts utjämning då den dämpade 

fluktuationer och ökade stabilitet i resultat. Anderson invänder dock att detta var förenligt 

med IFRS-regelverket och således inte bör ses som försköning. Anderson och Nyman förkla-

rar att Lantmännen och Företag X tidigt gick över till redovisning mot övrigt totalresultat för 

att få en mer rättvisande bild, vilket kan kopplas till Malmqvists argument att pensionsåtagan-

den inte speglar marknadsvärden. Ekberg nämner även att denna försköning kan ta sig i ut-

tryck genom nyckeltal. 

Utjämnande substitut 

Ingen respondent kan se något direkt substitut för korridormetodens utjämning. Det som 

skulle kunna göras är justering av aktuariella antaganden, men detta måste godkännas av revi-

sorer vilket samtliga anser som mycket osannolikt att få godkänt. Pettersson menar att det 

endast skulle fungera inom ett mycket litet intervall. Aktuariella antaganden baseras på lång 

sikt så det skulle kunna ses som en röd flagga för revisorer och externa intressenter om anta-

ganden justeras på årsbasis. Nilsson, Ekberg och ben Salem menar att det är en förändring att 

anpassa sig efter då det inte finns något alternativt regelverk att vända sig till. Samtliga re-

spondenter påpekar dock att diskonteringsräntan har störst enskild påverkan och uppdateras 

årligen, vilket erbjuder den bästa alternativa formen av utjämning. Sundell och Jansbo nämner 

att fokus nu kommer övergå till kostnads- och riskmedvetenhet. 
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6 Återkoppling till teori 

I detta avsnitt presenteras en analys av vår empiri utifrån vår teoretiska referensram. Syftet 

med detta avsnitt är att se hur väl empiri överensstämmer med teori. Vi utvärderar därefter vår 

metodik. 

6.1 Effekter av uppdateringar i IAS 19 

Empirin stödjer att övergången medför ökad volatilitet i, och flyttar fokus till, eget kapital 

(KPMG, 2011). Malmqvist och Jansbo ställer sig dock delvis tveksamma till detta då de me-

nar att analytiker i första hand kontrollerar resultaträkningen. Jansbo anser dock att balansräk-

ningen blir intressant i termer av finansiella nyckeltal. Anderson, Börjeson, Mandrone-

Vemmervik och Nyman ger medhåll för resonemanget hos Glaum (2009), där redovisning 

mot eget kapital kan ge en mer rättvisande bild samtidigt som den minskar volatiliteten i re-

sultaträkningen. Malmqvist tycker att denna övergång är bra då man tar bort volatiliteten, som 

Glaum (2009) nämner, från resultaträkningen vilket gör det lättare att prognosticera rörelsere-

sultatet. Ahlin & Ivarsson (2011) håller med då den nya metoden minskar behovet av separata 

upplysningar i noter för att förklara pensionerna. Morais (2008) får medhåll från empirin i sin 

tankegång att en mer standardiserad redovisning bidrar till ökad jämförbarhet. 

Wen-hsin Hsu et al. (2013) för dock resonemang kring huruvida man kan uppnå internationell 

jämförbarhet när pensionsregelverk appliceras olika beroende på land. Sundell noterar exem-

pelvis att ränteriktlinjerna inte är optimala för internationell jämförbarhet. Sandu (2012) be-

skriver problematiken att diskonteringsräntor beräknas utifrån marknadsvärden, vilket flertalet 

respondenter stödjer i resonemang om olika länders rådande ekonomiska situation. Amen 

(2007) beskriver vidare att redovisningstekniska val har genomsyrande effekter, där 

Mandrone-Vemmervik, Nyman och Pettersson dock ser att valet av bostadsobligationer som 

underlag för diskonteringsräntan möjliggör för en mer rättvisande bild. Nilsson säger som 

kontrast att olika redovisningstekniska underlag kan väljas givet att de kan motiveras. Godwin 

et al. (1996) samt Fields et al. (2001) menar dock att dessa val kan snedvridas av opportunist-

iska beteenden, exempelvis kopplat till extern press. 

Somliga respondenter ställer sig tveksamma till huruvida det är möjligt att vilseleda kreditgi-

vare. Detta då kreditgivare konsulterar analytiker som förstår sig på regelverket och håller sig 

kontinuerligt uppdaterade. Samtliga respondenter stödjer däremot Picconis (2006) resone-

mang att investerare har svårt att tillgodoräkna sig all information kopplad till pensionsredo-

visning. Picconi (2006) säger vidare att analytiker skulle ha svårt för att tillgodoräkna sig all 

information, men detta håller inte respondenterna med om. De kan emellertid sträcka sig till 

att det är möjligt att analytiker går miste om något i och med pensionsnoternas komplexitet, 

men överlag anses kunna tillgodoräkna sig den viktigaste informationen. Det är emellertid 

viktigt att poängtera att respondenter kan överskatta sin egen och andras förmågor som analy-

tiker.  
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6.2 Korridormetoden som utjämningsmekanism 

Respondenterna Anderson, Börjeson och Pettersson ser korridormetoden som en utjämnings-

mekanism medan andra nämner att den dämpade fluktuationer över tid. Detta stärker den teo-

retiska tankegången att korridormetoden är en utjämningsmekanism (McGeachin, 2005; 

Amen, 2007; Morais 2008; Glaum, 2009). Bland annat menar Anderson och ben Salem att 

uppdateringarna av IAS 19 är en redovisningsteknisk förändring och inte förändringar av op-

erationell verksamhet. Detta stödjer således Eckel (1981) samt Stolowy & Breton (2000) i 

deras resonemang om artificiell resultatutjämning. 

Påverkan på intressenter 

Enligt teorin kan resultatstyrning påverka kontraktuella förbindelser om företag snedvrider sin 

finansiella rapportering för att vilseleda intressenter (Healy & Wahlen, 1999; Glaum, 2009). 

Empirin ger medhåll för att detta troligen kan vara fallet för allmänheten samt mindre insatta 

intressenter, däremot påverkar det inte analytiker och mer insatta intressenter. Ett par respon-

denter förklarar att korridormetoden medförde viss framtida förutsägbarhet. Stabilitet i  

redovisningen är överlag eftertraktat för investerare och således för företag. Detta stöds av 

teorin där exempelvis Eckel (1981), Trueman & Titman (1988) och Healy & Wahlen (1999) 

påpekar att syftet med utjämning är att möjliggöra stabilitet och således snedvrida intressen-

ters syn på företag. Kopplat till detta resonerar våra tre respondenter från PwC i enighet med 

Trueman & Titman (1988), Healy & Wahlen (1999), Picconi (2006) och Glaum (2009) att 

företag kunde dra nytta av korridormetoden för sina nyckeltal, vilket tillsynes kunde  

tillgodose intressenters intressen. Respondenter noterar dock, likt Moses (1987), att det finns 

brister med att styra utifrån offentligt tillgängliga redovisningsprinciper då all information 

finns tillgänglig och det bara är en fråga om att kunna hitta och tillgodoräkna sig den.  

6.3 Potentiella utjämnande substitut  

Våra respondenter stödjer tankegången hos Healy & Wahlen (1999) samt Glaum (2009) där 

ökad transparens och reglering, här i form av redovisning mot övrigt totalresultat, kan mot-

verka förekomsten av resultatstyrning. Samtliga respondenter säger att det inte finns något 

klart substitut till korridormetodens utjämning. Flertalet respondenter tänker sig att det enda 

möjliga spelrummet skulle kunna ligga i justeringar av aktuariella antaganden. Moses (1987) 

och Healy & Wahlen (1999) beskriver att just aktuariella antaganden kan användas som verk-

tyg för resultatutjämning. Moses (1987) förklarar hur 53 av 59 studerade fall av resultatstyr-

ning använde förändring av aktuariella antaganden. Våra interna respondenter betonar dock 

att om företag medvetet justerar sina aktuariella antaganden, som beskrivet av Healy & 

Wahlen (1999), så måste revisorerna godkänna dessa. Det blir, enligt flertalet respondenter, 

svårt att uppnå utjämning såvitt man inte håller sig inom ett tämligen begränsat spann. Healy 

& Wahlen (1999) påpekar dock att det i grund och botten är en bedömningsproblematik och 

på så sätt är det svårt att bevisa att det föreligger resultatstyrning bakom aktuariella antagan-

den. För att utveckla resonemanget kring antaganden kan man konstatera att diskonteringsrän-

tan är den enskilt viktigaste variabeln, vilket stöds av teori (Adams et al., 2011; Sandu 2012) 

och samtliga respondenter.  
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Mätningsproblematik utifrån diskonteringsränta 

Som Sandu (2012) tidigare nämnt uppstår en bedömningsproblematik då diskonteringsräntan 

sätts utifrån en kort tidshorisont. Sandu (2012) får medhåll från flertalet respondenter som 

bland annat säger att durationen på såväl stats- och bostadsobligationer är relativt kort samt att 

det finns problem kopplade till att bestämma diskonteringsräntor utifrån värden vid en isole-

rad tidpunkt. Anderson menar vidare att avläsningen är en begränsning i IFRS-regelverket. 

Healy & Wahlen (1999) samt Amen (2007) berör potentiella brister kopplade till mätning och 

bedömning av aktuariella antaganden. Pettersson säger exempelvis att det inte finns en sann 

räntekurva, utan att denna visar uppskattningar om framtiden, vilket stärks av Amen (2007) 

som säger att aktuariella antaganden inte är en exakt vetenskap. Ekberg resonerar i stil med 

Wen-hsin Hsu et al. (2013) att bedömningen skulle kunna göras strategiskt, exempelvis uti-

från kortare förväntad livslängd, vilket medför att företag fortare blir av med pensionsskulden. 

Detta speglar tankegången hos Healy & Wahlen (1999) där aktuariella antaganden skulle 

kunna möjliggöra för resultatstyrning. Inflationsantagandet är enligt Anderson, Nilsson och 

Sundell starkt sammanlänkat med diskonteringsräntan, vilket kan kopplas till Amens (2007) 

resonemang att aktuariella antaganden inte är en exakt vetenskap. Amen (2007) menar vidare 

att det finns ett spelrum kring fastställandet av antaganden, förutsatt att det finns en god 

bakomliggande motivering. 

Bedömningsproblematik påverkar enligt Ashari et al. (1994), Healy & Wahlen (1999) samt 

Glaum (2009) företags pensionsredovisning. Detta stärks av empirin då respondenterna tar 

upp bedömningsproblematik kopplad till aktuariella antaganden. Respondenterna lägger dock 

inte lika mycket vikt på kopplingen till potentiell resultatutjämning som kan uppstå i samband 

med detta.  

Mätningsproblematik utifrån demografiska antaganden 

Anderson, Mandrone-Vemmervik och Nilsson påpekar att tjänstemän förväntas leva längre än 

industriarbetare, vilket är förenligt med Evans et al. (2001) och SOU 2012:28. Sundell och 

Mandrone-Vemmervik är överens om att män kommer ikapp kvinnor i förväntad livslängd, i 

enighet med SCB (2010), vilket medför förändringar beroende på företagets könsfördelning.  

Enligt Nilsson är utbildningsgrad en huvudparameter kopplat till demografiska antaganden. 

Detta är intressant då det finns en påvisad koppling mellan utbildningsgard och förväntad livs-

längd (SCB, 2011). Nilsson och Sundell tar upp företag med anställda i flera länder och in-

stämmer med Världshälsoorganisationen (2009) angående att det är olika förväntad livslängd 

mellan olika länder. De poängterar i sammanhanget att det är viktigt att ta detta i beaktning 

vid fastställande av aktuariella antaganden kopplade till livslängd.  

Både teori och empiri är ense om att dessa påståenden är statistiskt belagda. Samtliga demo-

grafiska antaganden kan kopplas till kohorter som tas upp av Newbold et al. (2010) samt 

Bryman & Bell (2011). Det finns i dagsläget inget lagstadgat regelverk för vilka statistiska 

underlag företag ska använda för sina demografiska antaganden, utan det finns utrymme att 

välja själv utifrån mindre begränsningar eller rekommendationer. Företag kan då förbise dessa 

nya uppskattningar och således potentiellt hålla sina pensionsskulder lägre än vad de borde 

vara som ett resultat av bedömningsproblematiken (Healy & Wahlen, 1999; Glaum, 2009). 
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Detta kan återkopplas till uppdateringarna från PRI Pensionsgaranti (2011) gällande  

livslängdsanataganden, vilket gav en genomsnittlig höjning av pensionsskulder med åtta pro-

cent. Healy & Wahlen (1999) påpekar även att det är svårt att dokumentera den faktiska före-

komsten av resultatstyrning. Utifrån detta menar Glaum (2009) att det är problematiskt att 

motivera lagstadgade krav för att bekämpa detta. Respondenterna tar upp dessa förändringar 

då de resonerar kring skillnader mellan riktlinjer från PRI Pensionsgaranti samt Finansin-

spektionen. Ekberg anser att Finansinspektionens generationsindelning ger en verkligare bild, 

samtidigt som PRI anses ha ett bättre bestånd. Ekberg resonerar vidare, likt Healy & Wahlen 

(1999) samt Glaum (2009), kring ett potentiellt strategiskt val av livslängdsantaganden utifrån 

den tidsram företag skulle vilja bli av med sin pensionsskuld. 

Alternativa perspektiv 

Ekberg och Sundell ser en övergång till risk- och känslighetsanalys som ett sätt att hantera 

ökad press utifrån såväl som ett förebyggande sätt att hantera kommunikationsproblem, vilket 

likaså tas upp av andra respondenter. Detta kan ses som en respons till resonemanget hos 

Godwin et al. (1996) angående opportunistiskt beteende hos management utifrån ökad extern 

press. Även Rundfelt (2013) poängterar vikten av att ha den här sortens analyser tillgängliga 

som komplement till fastställandet av aktuariella antaganden. Känslighetsanalyser kan enligt 

Rundfelt (2013), med visst stöd från empirin, leda till motivering av vald diskonteringsränta. 

Barker (2003) ser redovisning mot eget kapital som en form av resultatstyrning i sig då detta 

leder till minskad volatilitet i resultaträkningen. En motivering bakom detta kan kopplas 

samman med empiriska tankegångar hos Malmqvist och Jansbo, där analytiker i första hand 

fokuserar på resultaträkningen. Det ska dock påpekas att samtliga externa respondenter anser 

att analytiker kan förstå sig på detta skifte av volatilitet och därigenom kan man ifrågasätta 

hur mycket nytta minskad volatilitet i resultaträkningen egentligen bidrar till. Det blir då en 

fråga i enighet med Picconi (2006) samt respondenternas tankegång om investerares begrän-

sade förståelse för redovisning. Picconi (2006) menar att investerare lätt kan förblindas av 

inkomster snarare än att se utgifter. 

6.4 Metodkritisk analys 

I detta avsnitt för vi en kritisk diskussion kring metodval och dess kvalitet. 

Angreppssätt 

Vi ser vår teoriprövning som lyckad då vi studerar ett så komplicerat och snävt område. Då vi 

satte oss in i teori kunde vi skapa en egen förståelse för fenomen och genom detta få ut mer av 

vårt empiriska underlag. Detta kunde vi se och dra lärdomar av då vi i våra senare intervjuer 

hade mer teoretisk kunskap om, samt en bättre förståelse för, problembilden. Våra kvantita-

tiva inslag används huvudsakligen för att underlätta läsares förståelse för problematiken. Vi 

anser att dessa är användbara för läsares förståelse, men vi kan även ifrågasätta i vilken ut-

sträckning vi egentligen använt kvantitativ forskningsmetodik. I och med detta menar vi att vi 

inte strävade efter mer kvantitativ ansats utan snarare ifrågasätter huruvida vi kan kalla meto-

den för en kombination av kvalitativa och kvantitativa inslag. Detta då vi huvudsakligen an-

vänt kvantitativa inslag i generella räkneexempel. Det finns även viss problematik kopplad till 

semistrukturerade intervjuer, vilket behandlas i avsnitt nedan om lärdomar utifrån vår studie.  
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Vårt teoretiska underlag är främst framställt utifrån forskning genomförd i anglosaxiska län-

der. Då forskningen inom detta område i Norden är ytterst begränsad ansåg vi att studentupp-

satser på magisternivå och uppåt kunde bidra till vår forskning, exempelvis Ahlin & Ivarsson 

(2011). Vår studie är bland de första som studerar korridormetodens avskaffande efter att re-

gelverket fått laga kraft, varför det blir svårt att göra större generaliseringar utifrån våra resul-

tat. Våra teoretiska huvudkällor är inte skräddarsydda för vårt område, exempelvis teorier om 

resultatstyrning och -utjämning där majoriteten av källorna skrevs innan korridormetodens 

uppkomst. Vi vill dock betona att dessa verk är framstående inom sina respektive områden 

och således är väsentliga som underlag. Hepworth (1953) myntade begreppet resultatstyrning 

och Eckel (1981) samt Trueman & Titman (1988) bygger vidare på Hepworths idéer. Vi ser 

således dessa källor som respektabla, speciellt när de varvas med Glaums (2009) modernare 

anknytningar. 

Urval 

Området är relativt snävt, vilket kan leda till generaliseringssvårigheter. Samtidigt är våra 

respondenter förhållandevis konsekventa i sina svar kopplade till huvudproblematiken. Vi 

anser således att antalet respondenter är bra med förbehåll att vår ursprungliga tanke kring att 

ha sex respondenter troligen hade varit något undermålig. Våra elva respondenter gav dock 

många olika perspektiv utifrån yrkeslivserfarenhet samtidigt som vi fick en enhetlig bild vid 

sammanställandet av empirin. Vi anser att valet av triangulering bidrog till detta då det ger 

olika synsätt som kunde kontrasteras mot varandra. Vi ska däremot inte förbise det faktum att 

det även möjliggör för mer utsvävande svar, vilket måste tas i beaktning. Vi vill även poäng-

tera vissa tveksamheter i att använda företag på OMX Large Cap som en urvalskategori. Detta 

då de i viss utsträckning var restriktiva i sina svar kopplade till resultatstyrning. Med detta 

sagt bör dock en så pass relevant kategori inte förbises, utan snarare välkomnas med reservat-

ion för vissa restriktioner. 

Kvalitet på svar från respondenter 

Efter insamling och transkribering av vårt empiriska underlag skickade vi (enligt specifikat-

ion) ut sammanställningar på nyckelelement vi tagit med oss från respektive intervju. Utifrån 

detta fick vi chans att kvalitetssäkra vårt underlag. Majoriteten av respondenterna hade mindre 

omfattande kommentarer (ordval och små förtydliganden), medan en respondent förtydligade 

att det hade uppstått missförstånd mellan en fråga och dennes svar. Vårt resonemang att detta 

skulle fungera som en kvalitetskontroll kopplat till intern validitet (Flick, 2008; Bryman & 

Bell, 2011) visade sig vara till stor nytta, särskilt i detta fall. Eftersom respondenterna själva 

fick avgöra huruvida intervjun skulle spelas in, bör inspelningen i sig inte haft alltför stor på-

verkan på deras nämnda potentiella självmedvetenhet. I övrigt framgick det klart och tydligt 

under intervjuerna att våra respondenter besitter ämnesrelevant kompetens och var samarbets-

villiga med ytterligare bidrag utöver det som framgick vid respektive intervju.  

En konstaterad begränsning är att alla respondenter har olika erfarenheter av IAS 19. Vissa 

var mer insatta än andra i själva standarden, men alla kände till regelverket och dess föränd-

ringar. Detta leder på så sätt till en något försämrad svarskvalitet då alla inte kunde bidra med 

liknande insikter i samma utsträckning.  
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Lärdomar 

Allteftersom vi genomförde våra intervjuer fick vi själva nya insikter och kunde därigenom 

finjustera samt få bättre flyt i efterföljande intervjuer. Vi fick bland annat revidera vårt preli-

minära syfte och vår frågeställning i takt med att vi insåg begränsningar med våra initiala 

formuleringar. Detta då syftet var för generellt formulerat och frågeställningarna inte var till-

räckligt specificerade. 

Vid semistrukturerade intervjuer kan det exempelvis uppstå problem i samband med att olika 

respondenter kan få olika följdfrågor utifrån sina föregående svar. Vidare kan svaren vara 

svårtolkade beroende på respektive respondents svarsordning. Ansatsen att respondenterna 

fick möjlighet att utveckla vissa resonemang har brister då vi redan från transkribering av 

intervjuerna fick vara selektiva och välja det vi såg som mest relevant kopplat till vår fråge-

ställning. 

Kvalitetskontroll 

För att återkoppla till våra initiala tankar kring forskningens reliabilitet, validitet och objekti-

vitet summerar vi ovanstående metodkritik kopplat till dessa punkter. Sett till generaliserings-

problematiken för studier kring uppdateringar i IAS 19, kan vi konstatera att detta leder till en 

försämrad extern reliabilitet vilket även ytterligare försvagas då vi använder semistrukture-

rade intervjuer. Vår interna validitet, däremot, anser vi som god då teori och empiri överens-

stämmer i stor utsträckning. Utöver detta stärks den ytterligare då vi kvalitetskontrollerat vår 

respondentdata för att undanröja missförstånd. Vi beskriver i metoddelen att kvalitativa  

studier möjliggör för högre extern validitet sett till slutsatsernas generaliserbarhet. Dock inser 

vi nu att det kan vara svårt att erhålla generaliseringar från denna studie, givet att regelverket 

vi utgår ifrån nyligen fått laga kraft samt att företag ännu inte hunnit anpassa sig till reglerna. 

Sett till objektivitet går det inte att komma ifrån det faktum att semistrukturerade intervjuer är 

subjektiva till sin natur. Vårt kvalitativa angreppssätt behöver däremot inte medföra subjek-

tiva svar, förutsatt att respondenterna inte har påverkats av våra intervjufrågor. Vi har försökt 

undvika detta så gott det går, men vi erkänner att datainsamlingen inte är helt fri från  

subjektiva inslag. Ett exempel på detta är, som ovan nämnt, respondenters uppskattning om 

analytikers förmågor. Däremot anser vi att trianguleringen bidragit till ökad objektivitet då 

den möjliggjort för en mer mångfasetterad bild.  
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7 Slutdiskussion 

I detta avsnitt avrundar vi forskningen genom att presentera våra resultat och ge svar på våra 

forskningsfrågor. Därefter ger vi förslag till fortsatt forskning inom området. 

Vad blir effekterna av korridormetodens avskaffande?  

Vi kan konstatera att vår empiri bekräftar teori i tankegången att korridormetodens bort-

tagande leder till lättare prognostisering, ökad jämförbarhet samt en mer rättvisande bild.  

Empirin stödjer även att förändringen ger upphov till ökad volatilitet i eget kapital, men delar 

av empirin ifrågasätter om fokus verkligen flyttas till eget kapital. Respondenter ställer sig 

tveksamma till teorin att kontraktuella förbindelser kommer att påverkas, då de anser att  

analytiker kan tillgodoräkna sig information och anpassa sig till förändringen.  

Är korridormetoden en utjämningsmekanism? Om så, kan uppdateringarna i IAS 19 minska 

förekomsten av resultatutjämning?  

Empirin stödjer teorin i att korridormetoden är en form av artificiell resultatutjämning.  

Empirin lägger även, likt teorin, vikt på att det finns brister att styra utifrån offentligt tillgäng-

lig information och att det således blir svårare att upprätthålla styrning. Utöver detta blir den 

ökade transparensen, i och med förändringseffekterna, ytterligare ett problem för utjämnings-

främjande inom företag. Teori och empiri betonar att aktuariella antagandens bedömningspro-

blematik är starkt kopplad till potentiell resultatutjämning. Empirin ger medhåll för teorin att 

aktuariella antaganden skulle kunna vara nyckeln till potentiell resultatstyrning nu när uppda-

teringarna i IAS 19 har trätt ikraft. Respondenterna är dock skeptiska till hur genomförbart 

detta är. Teori och empiri är överens om att aktuariella antaganden inte är en exakt vetenskap 

och att det finns bedömningsproblematik kopplat till dessa olika antaganden. Empirin stödjer 

teorins argument att fokus nu övergår till risk- och känslighetsanalys för att kunna motverka 

resultatstyrning. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

En kvantitativ analys av förändringseffekter efter en viss anpassningstid vore ett intressant 

forskningsområde. Det vore även intressant att studera parametrar för företag där påverkan 

varit väsentlig. Sett ur ett resultatutjämningsperspektiv vore det vidare intressant att under-

söka huruvida diskonteringsräntor blir mer volatila framöver, då dess svängningar har enskilt 

störst påverkan på aktuariella vinster och förluster. Alternativt om andra antaganden som ska 

vara stabila på sikt förändras kortsiktigt samt kvalitativa motiveringar bakom detta. 
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Graf 2: ”Förväntad medellivslängd vid födseln för kvinnor  

och män i Sverige 1945-2009”. Källa: SCB (2010). 

 

 

Graf 3: ”Återstående medellivslängd vid 30 års ålder för kvinnor  

och män efter utbildningsnivå 2000–2010”. Källa: SCB (2011) 

 

 

Graf 4: ”Återstående medellivslängd vid 65 år, observerat 1950-2009 […]”.  

Källa: SOU 2012:28, s. 108. 
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Presentation av respondenter 

Våra respondenter har arbetslivserfarenheter som bland annat omfattar hantering av IAS 19 

och korridormetodens effekter, dock från olika perspektiv. När vi kontaktade företagen re-

kommenderade dem olika personer de ansåg lämpade att besvara våra frågeställningar. Detta 

slutade med att vi fick ett brett spektrum av respondenter då de har erfarenheter som exem-

pelvis täcker controllerfunktioner, koncernredovisning, IFRS-frågor, revision, corporate fi-

nance samt finansiell respektive aktuariell analys. Valet att använda triangulering för att hitta 

respondenter gav således upphov till ytterligare perspektiv eftersom respondenterna har olika 

bakgrund. En anledning till att vi fick en så multifacetterad bild var att flertalet respondenter 

bjöd in andra kollegor till våra intervjuer för att bidra med mer information från olika infalls-

vinklar. Detta tyder på att företaget är angeläget att vilja visa en så öppen och verklig bild av 

situationen som möjligt. Peter Malmqvist var vår sista intervjuperson och vi kontaktade ho-

nom efter ett flertal rekommendationer från våra andra respondenter.  

 

Intervjufrågor 

1. Aktuariella antaganden medför bedömning av olika faktorer som påverkar 

pensionsförpliktelsens storlek. Hur genomförs era redovisningstekniska  

bedömningar utifrån finansiella och demografiska antaganden?  

Hur uppfattar du denna bedömning? 

2. Vad tror du har legat bakom valet av redovisningsmetod för aktuariella 

vinster eller förluster innan den 1 januari 2013 då nya regelverket IAS 19R 

trädde i kraft? Tar ni i beaktning vilken redovisningsmetod andra företag 

använder och vad utgår ni i sådant fall ifrån vid val av jämförelseobjekt 

(storlek bransch m.m.)? Finns det fördelar/nackdelar med att jämföra sig 

med andra? 

3. I samband med uppdateringarna av IAS 19 försvinner korridormetoden i 

och med en övergång till redovisningen i övrigt totalresultat.  

Hur ser du på att redovisa i övrigt totalresultat och därigenom i eget kapital? 

Hur påverkas redovisningen för 2011/2012 i samband med den retroaktiva 

tillämpningen av IAS 19? 

4. Hur kommer detta att påverka ert företag? Tror du att vissa företag kommer 

att påverkas mer än andra och vad kännetecknar i sådant fall dessa företag? 

(Dvs. bransch, kapitalstruktur, utdelningspolicy osv.) 

5. Vilka ekonomiska konsekvenser kommer övergången till redovisning i öv-

rigt totalresultat att få för ert företag? Vad ser ni för fördelar/nackdelar med 

att redovisa mot övrigt totalresultat gentemot direkt mot eget kapital? Vilka 

effekter får det på balans- och resultaträkningen? 

6. Kritik har framförts att korridormetoden är en utjämningsmekanism som 

använts för att främja resultatstyrning inom företag i form av  

resultatutjämning. Hur tror du att korridormetodens borttagande  

kommer att påverka förekomsten av resultatutjämning inom företag? 
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Ursprungligt mejlutskick 

Hej. 

Vi som skriver detta heter Fredrik Jidinger och Eric Wernlund. Vi är nu inne på vår sista ter-

min vid Civilekonomprogrammet vid Stockholms universitet och jobbar på vårt examensar-

bete. Vi har valt att skriva om pensionsredovisning utifrån den senaste upplagan av det inter-

nationella regelverket IAS 19 (Ersättning till anställda). 

Uppdateringarna i detta regelverk (IAS 19) har som syfte att öka jämförbarhet inom redovis-

ningen av ersättningar till anställda och att ha en övergripande metod, nämligen att redovisa 

förändringar i pensionsredovisningen. Vi har formulerat studiens syfte enligt följande: 

Syftet med studien är att i första hand studera vilken effekt det nya regelverket IAS 19R får på 

övrigt totaltresultat gentemot det tidigare regelverket. Vidare är meningen att studien ska 

utforska inverkan på resultatstyrning (earnings management) med fokus på resultatutjämning 

(income smoothing) utifrån införandet av IAS 19R. Utöver detta kommer studien även att 

täcka de aktuariella antaganden som ligger till grund för de aktuariella vinsterna och  

förlusterna för att skapa förståelse gällande fastställandet av dessa antaganden.  

Studien är huvudsakligen kvalitativ då vi ämnar få djupare insikt och förståelse. Vi kommer 

att utforma mer specifika frågor för att kunna möjliggöra detta. Vi kontaktar nu er eftersom vi 

är intresserade av att veta hur detta nya regelverk kommer att påverka företag i praktiken. Vi 

skulle därför vilja fråga om ni har någon hos er som är intresserad av att delta i och bidra till 

vårt examensarbete. Vi planerar att samla in information och genomföra intervjuer under mars 

månad. Naturligtvis är det viktigt med god framförhållning så därför skriver vi nu för att kolla 

om ni kan vara intresserade av att medverka. 

Tack på förhand. 

Med vänlig hälsning  

Fredrik Jidinger & Eric Wernlund 
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