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 2.

Sammanfattning 
 
Denna uppsats undersöker redovisningen av företags förmånsbaserade pensionsplaner med 

utgångspunkt i standarden IAS 19. Syftet är att utreda om det finns tecken på 

resultatmanipulering när företag beräknar sina framtida pensionsåtaganden. Därför studerades 

om det finns ett samband mellan den finansiella ställningen och den årliga förändringen i 

diskonteringsräntan som används för att beräkna företags framtida pensionsskulder. Studien är 

kvantitativ och inkluderar samtliga svenska börsnoterade företag under räkenskapsåren 2004–

2010. Genom hypoteserna som ställdes upp förväntades en negativ korrelation mellan 

förändringen i diskonteringsräntan och kapitalstrukturen samt förändringen i diskonteringsräntan 

och lönsamheten. Resultaten som framkom genom den statistiska analysen påvisade ett negativt 

samband i enlighet med båda hypoteserna, men kunde inte statistiskt säkerställas. 

.

.
Nyckelord: Resultatmanipulering, pensionsredovisning, IAS 19, diskonteringsränta, 
kapitalstruktur, lönsamhet. 
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1.2Inledning2

1.12Problemformulering2

Redovisning är ett område som under de senaste åren är i förändring. En internationell 

harmonisering av normer och normbildningen sker i takt med att företag i större utsträckning 

söker sig till internationella intressenter och därmed utformar sina årsredovisningar för en global 

publik (Nilsson, 2010). Redovisningsmetoden som går ut på att värdera tillgångar och skulder till 

deras verkliga värde är inom vissa områden på väg att ersätta en värdering av dessa till 

anskaffningspriset, som tidigare var normen (Barlev & Haddad, 2003). Vissa forskare har hävdat 

att en sådan övergång är positiv genom att den ökar relevansen av informationen som ges till 

intressenter medan andra menar på det motsatta med stöd av att reliabiliteten och 

verifierbarheten i redovisningen minskar (Barlev & Haddad, 2003; Watts, 2003). Utvecklingen 

mot en redovisning som bygger på användandet av det verkliga värdet är enligt Dechow & 

Schrand (2004) en av anledningarna till att kvaliteten i företags resultatrapportering har 

försämrats. Då företagsledningen själva ges möjlighet att göra prognoser, uppskattningar och 

bedömningar om framtiden uppstår risken för resultatmanipulering (Dechow & Schrand, 2004).  

 

Från och med januari 2013 ändras redovisningsstandarden IAS 19, som behandlar ersättningar 

till anställda. De nya reglerna medför att de aktuariella vinsterna eller förlusterna för de 

förmånsbestämda pensionerna inte längre får fördelas över flera år. Detta beräknas komma att slå 

hårt mot flera stora företag. Exakt vilken effekt det kommer att få är svårt att förutspå, men 

företag med litet eget kapital och svaga resultat riskerar att drabbas hårdast (Affärsvärlden, 

2012). För flygbolaget SAS beräknas det att mer än 80 procent av det egna kapitalet riskerar att 

försvinna. För framförallt Electrolux men även Volvo och Sandvik ser också läget 

bekymmersamt ut (Dagens Industri, 2013). Bland bankerna är SEB mest illa ute men även 

Swedbank befinner sig i en tuff situation. Sammanlagt har beräkningar visat att de största 

svenska börsbolagen tillsammans hade ett pensionsunderskott på 35 miljarder kronor inför 

förändringen av IAS 19 (Svenska Dagbladet, 2011).  

 

Förklaringen till dessa förändringar är att den så kallade korridormetoden kommer att tas bort. 

När företag gör aktuariella antaganden om sina pensionsskulder revideras detta i slutet av året 

vilket gör att det uppstår aktuariella vinster eller förluster för företaget beroende på hur väl de 
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aktuariella antagandena visar sig stämma överens med det faktiska utfallet (Marton et al., 2012). 

Korridormetoden innebar att företagen inte behövde redovisa en del av sina aktuariella vinster 

och förluster i balansräkningen. Förändringen innebär att dessa nu måste redovisas direkt i övrigt 

totalresultat (Marton et al., 2012). Dessa förändringar har än mer aktualiserat frågan om 

pensionsredovisningen. I och med att företagen före borttagandet av korridormetoden inte 

redovisade hela den aktuariella vinsten eller förlusten drabbades företagens balansräkning inte 

lika hårt av felaktigheter i de aktuariella antagandena. Det har med andra ord funnits en stor 

osäkerhet i respektive företags pensionsförpliktelse, och incitamenten för att hålla 

pensionsskulden nere har varit starka.  

 

Dechow & Schrand (2004) beskriver redovisningen av pensionsförpliktelsen som ett av 

områdena med en hög risk för resultatmanipulering. Detta har också visat sig påverka de 

anställda som har fått lägre utbetalda pensioner än förväntat på grund av felaktiga antaganden 

från företagens sida (Walsh, 2003). Amerikanska företag har till exempel tidigare överskattat 

antagandet om den förväntade pensionsåldern för sina anställda vilket har minskat 

pensionsskulderna i balansräkningen men sedan slagit tillbaka mot de anställda själva då 

pensionsplanerna sedan kollapsar och de utbetalda pensionerna minskar (Walsh, 2003). Små och 

till synes obetydliga förändringar i antagandena kan påverka storleken på utbetalningarna med 

mångmiljonbelopp och i vissa fall betydligt mer än så. En minskning med en procent av 

bostadsobligationsräntan, som för många företag utgör en bas vid beräkningen av det aktuariella 

antagandet diskonteringsräntan, har exempelvis tidigare beräknats öka Telias skuld till de 

anställda med 3,6 miljarder kronor (Svenska Dagbladet, 2011). Små förändringar i 

diskonteringsräntan har även i andra fall visat sig få stor påverkan på redovisningen av 

företagens pensionsförpliktelser (Glaum, 2009). Tidigare studier har poängterat att 

diskonteringsräntan är ett av de mest diskretionära aktuariella antagandena och att den därför är 

intressant att undersöka närmare vid resultatmanipulering (Kinserdal, 2006). 

 

Tidigare forskning kring pensionsredovisning har många gånger undersökt företagets finansiella 

ställning som förklaring till eventuell resultatmanipulering. Finansiella nyckeltal såsom 

soliditeten, skuldsättningsgraden och avkastningen på eget kapital har då använts som 

förklarande variabler (Kinserdal, 2006; Godwin et al., 1996; Obinata, 2002). En del av dessa 
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studier har funnit stöd för att den finansiella ställningen inom företag påverkar deras aktuariella 

antaganden i riktning mot resultatmanipulering.  

    

1.22Syfte2

Syftet med studien är att utreda om det finns tecken på att företagsledningar använder sig av 

resultatmanipulering vid beräkningen av sina framtida pensionsåtaganden. För att ta reda på detta 

ämnar vi, med utgångspunkt av redovisningsstandarden IAS 19, utreda huruvida det finns ett 

samband mellan den finansiella ställningen och förändringen i diskonteringsräntan i börsnoterade 

svenska företag. Såvitt vi vet har ingen liknande studie genomförts på den svenska marknaden. 

Därför hoppas vi att vår undersökning kommer att bidra till nya insikter för sambandet mellan 

pensionsredovisning och resultatmanipulering under svenska förhållanden. 

 

2.2Redovisningspraxis2och2normer2

Detta avsnitt inleds med en kortfattad presentation av IASB, den organisation som ger ut 

internationella redovisningsstandarder. Sedan presenteras den standard som anger hur företag 

skall redovisa sina aktuariella antaganden, IAS 19, och det svenska pensionssystemet.  

 

2.12IASB2och2dess2föreställningsram2

International Accounting Standards Committee (IASC) bildades 1973 i syfte att harmonisera 

redovisningen och därmed göra det enklare att jämföra den finansiella informationen mellan 

företag i olika länder. IASCs standarder benämndes International Accounting Standards (IAS). 

För att öka sitt oberoende och sin konkurrenskraft under 90-talet skedde en omorganisering av 

IASC och 2001 fick organisationen namnet IASB (International Accounting Standards Board) 

istället. Standarder införda av IASB och väsentliga förändringar av standarder utfärdade av IASC 

får nu benämningen IFRS (International Financial Reporting Standards) istället för IAS. (Marton 

et al., 2012)  

 

Från och med 2005 ska samtliga noterade koncernföretag i EU tillämpa bestämmelserna i IFRS, 

enligt ett beslut tagit 2002 (Ball, 2006). Svenska företag som faller in under denna kategori har 
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tidigare kunnat redovisa enligt svensk redovisningspraxis, såsom redovisningslagar samt 

bokföringsnämndens och redovisningsrådets rekommendationer (Nilsson, 2010). 

 

För att öka legitimiteten i de normer som företag ska följa har många länder haft en 

föreställningsram om redovisningen som utgångspunkt för standardsättares val av nya normer 

(Nilsson, 2010). Föreställningsramens främsta syfte är att ge vägledning om hur finansiella 

rapporter skall vara utformade för att de skall betraktas som användbara av externa intressenter. 

För att uppnå det syftet har IASB stadgat ett antal kvalitativa egenskaper som bör uppfyllas. De 

fyra mest betydelsefulla egenskaperna, enligt IASB, är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet. (Nilsson, 2010; IAS 19) 

 

Med begriplighet är syftet att den information som lämnas i rapporterna skall vara lättbegriplig 

för användarna, förutsatt att användarna har en någorlunda kunskap om redovisning. Däremot 

skall inte komplex information utelämnas på grund av att den kan vara svår för enstaka 

användare att förstå. Med relevans menas att informationen i årsredovisningen bör spegla 

företagets nuvarande finansiella ställning och tidigare resultat, för att på bästa möjliga sätt 

underlätta användarens ekonomiska utvärdering och beslut. Att informationen inte innehåller 

betydande felaktigheter och inte heller är vinklad gör rapporten tillförlitlig. IASB understryker 

att information ibland kan vara relevant, men samtidigt opålitlig, vilket kan skapa osäkerhet och 

riskera att vilseleda intressenterna. För att ytterligare stärka kvaliteten i årsredovisningar är det 

viktigt att informationen är jämförbar. Detta innebär att redovisningsmetoder och andra 

händelser måste redovisas på ett likformigt sätt, dels i samma företag under en längre tid, men 

också mellan företag. (IAS 19; IASB, 2008) 

 

2.22IAS2192och2det2svenska2pensionssystemet2

IAS 19 är den redovisningsstandard som ger riktlinjer för hur företag skall behandla ersättningar 

till sina anställda. Vid övergången till IFRS för svenska företag 2005 var IAS 19 ett av de mest 

omtalade områdena. En farhåga var att företag med en god ekonomisk ställning trots detta 

riskerade att visa upp förluster i bokslutet på grund av de nya IFRS-reglerna. Sverige införde 

2004 Redovisningsrådets rekommendation (RR) 29, vilket i praktiken var en direkt översättning 

av IAS 19, och var tvingande för svenska börsnoterade företag. (Marton et al., 2012)  
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IAS 19 är indelad i fyra områden som behandlar olika former av ersättningar; kortfristiga 

ersättningar, ersättningar efter avslutad anställning, övriga långfristiga ersättningar och ersättning 

vid uppsägning. De kortfristiga ersättningarna utgörs av exempelvis lön, sociala avgifter och 

semesterersättning. Bonus och långvarig betald frånvaro är två exempel på övriga långfristiga 

ersättningar och engångsersättningar ett exempel på ersättning vid uppsägning. Pensioner, 

sjukvård och livförsäkringar är exempel på ersättningar som de anställda har rätt till efter 

avslutad anställning. Störst fokus i den omdiskuterade IAS 19 har legat på ersättningarna efter 

avslutad anställning i form av pensioner. (IAS 19, § 5; Marton et al, 2012) 

 

För att ge en överblick över det svenska pensionssystemet kan följande illustration användas: 

 

 
FIGUR 1: Pensionssystemet illustrerat med hjälp av en pensionspyramid (Källa: Minpension.se)  

 

Som synes består den största delen av pensionen i Sverige av den allmänna pensionen. 

Pensionsmyndigheten ansvarar för denna pension som är statlig och består av inkomstpension 

och premiepension. 16 procent av lönen avsätts varje år som inkomstpension och 2,5 procent av 

lönen som premiepension. Att pensionsspara privat är helt frivilligt och kan göras via en bank 

eller ett försäkringsbolag. (Pensionsmyndigheten, 2013) 

 

Den tredje delen i det svenska pensionssystemet är tjänstepension som cirka 90 procent av 

anställda i Sverige har genom sina arbetsgivare. Tjänstepensionen är reglerad genom fyra stora 

kollektiva avtal beroende på inom vilken sektor individen arbetar. Det kollektivavtal som 

reglerar tjänstepensionen för privatanställda tjänsteman är ITP-planen. Tjänstepensionen är i sin 

tur uppdelad i två delar, med en avgiftsbaserad och en förmånsbaserad pension. 

(Pensionsmyndigheten, 2013; Minpension, 2013) 
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I den avgiftsbaserade pensionsplanen betalar arbetsgivaren in en bestämd summa till en separat 

juridisk enhet, som förvaltar kapitalet. Storleken på den slutgiltiga pensionen för den enskilde 

individen beror på hur stor avkastningen är på kapitalet och hur stor summa den juridiska 

enheten tar i förvaltningsavgift. Genom en förmånsbaserad tjänstepension är den anställde 

garanterad en viss procentsats av sin lön när denne går i pension (Pensionsmyndigheten, 2013). 

Den ersättningen som företaget har avtalat gentemot sina anställda är en typ av skuld i företagets 

balansräkning, och eftersom den ses som en uppskjuten ersättning måste företag redovisa den 

skulden som en periodiserad post i balansräkningen (Blake et al., 2008). 

 

IAS 19 reglerar företags redovisning av sin tjänstepension, det vill säga redovisningen av 

avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner (IAS 19, § 26). I och med att de 

avgiftsbestämda pensionsplanerna bygger på att företaget självt bestämmer hur mycket de ska 

betala in som fast avgift till de juridiska förvaltningsenheterna ligger den aktuariella risken på 

den anställde (IAS 19, § 50). Företaget redovisar sina avgiftsbestämda pensionsåtaganden som 

en kostnad direkt då de uppstår (IAS 19, § 51). Vid upprättandet av de förmånsbestämda 

pensionsplanerna har företaget en förpliktelse att lämna den överenskomna pensionsersättningen 

till den anställde (IAS 19, § 56). Därmed ligger den aktuariella risken istället på företaget, vars 

framtida pensionsskuld är beroende av de aktuariella antagandena och kan komma att öka ifall 

dessa inte överensstämmer med det faktiska utfallet. Då uppstår nämligen aktuariella vinster och 

förluster som en tillgång eller skuld för företag (IAS 19, § 56; Marton et al., 2012). Tidigare 

behövde inte företag redovisa en del av sina aktuariella vinster och förluster utan kunde fördela 

dessa över en längre period. Detta kallades för korridormetoden och var en strategi som i 

praktiken innebar att företagsledningen kunde undvika att redovisa sin fullständiga 

pensionsskuld (Marton et al., 2012). IAS 19 har nu reviderats och från och med 2013 måste alla 

företag redovisa sina aktuariella vinster och förluster omedelbart i övrigt totalresultat (PWC, 

2013; KPMG, 2013).  

 

2.2.12Aktuariella2antaganden2inklusive2diskonteringsräntan2

För att beräkna värdet på sin aktuella pensionsskuld ska företagen enligt IAS 19 göra ett antal 

aktuariella antaganden. Enligt IAS 19 § 76 består de aktuariella antagandena av bland annat 
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följande variabler; förväntad livslängd för anställda, framtida lön för anställda, uppskattad 

framtida personalomsättning, diskonteringsräntan för framtida pensionsutbetalningar och den 

förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar. För att uppskatta nuvärdet av dessa 

demografiska och finansiella variabler stadgar IAS 19 att beräkningsmetoden Projected Unit 

Credit Method (PUCM) skall användas (IAS 19, § 57). Standarden uppmuntrar företagen att ta in 

en oberoende aktuarie som bistår med hjälp vid beräkningarna då dessa är resurskrävande och 

omfattande men i slutändan är det företaget självt som tar fram de aktuariella antagandena (IAS 

19, § 59; Marton et al., 2012). 

 

IAS 19 stadgar att diskonteringsräntan bör fastställas utifrån den på balansdagen bestämda räntan 

för förstklassiga företagsobligationer eller, i de fall där en fungerande marknad för dessa inte 

existerar, räntan på statsobligationer (IAS 19, § 78). Vid valet av diskonteringsränta har svenska 

företag traditionellt sett utgått ifrån den ränta som gäller för statsobligationer då en aktiv 

marknad för företagsobligationer inte existerat (Marton et al., 2012). I samband med finanskrisen 

2008 sjönk räntan på statsobligationer till en nivå klart under räntan på utländska 

företagsobligationer. Marton et al. (2012) skriver att detta medförde att svenska företags 

pensionsskulder ökade i relation till utländska konkurrenter vilket jämförelsevis gav en 

missvisande bild av deras ekonomiska ställning. Svenska företag valde då att tolka IAS 19 som 

att räntan på bostadsobligationer kan ses som en slags företagsobligationsränta och började i allt 

större utsträckning använda sig av denna istället eftersom den då var högre. Detta innebär dock 

inte att alla företag sätter sin diskonteringsränta utifrån en bestämd räntesats utan dessa räntor 

behöver de bara ange i årsredovisningen att de utgått ifrån när de beräknar sin diskonteringsränta. 

En viktig förutsättning för vår studie är att en högre diskonteringsränta ger en lägre 

pensionsskuld. (Marton, et al., 2012)  

 

2.2.22Upplysningskrav2

IAS 19 ställer vissa krav på vilken information som måste redovisas av företagen. Kraven för 

vad som måste redovisas vad gäller de förmånsbestämda pensionsplanerna återfinns i IAS 19 §§ 

135-147. Upplysningskraven utgår ifrån att företagen ska: 

a) Förklara egenskaperna och riskerna förknippade med de förmånsbestämda planerna.  
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b) Identifiera och förklara beloppen i årsredovisningen som uppkommer från de 

förmånsbestämda planerna. 

c) Beskriva hur de förmånsbestämda planerna kan tänkas påverka beloppen, tidpunkten och 

osäkerheten i företagets framtida kassaflöden. (IAS 19 § 135) 

 

För att uppnå det första kravet ska det bland annat tydligt framgå vilken typ av förmånsbestämd 

pensionsplan som företaget använder sig av. Exempelvis kan företaget ange om planen är 

baserad på slutlönen för de anställda. Företaget skall också ange vilken typ av regelverk planen 

omfattas av och vilken effekt det ger på planen. Det kan till exempel framgå vilket krav 

regelverket har genom att företaget beskriver nivån på lägsta fonderingskrav. Dessutom skall 

företaget redovisa eventuellt utomstående företags ansvar för förvaltningen av planen. För att 

uppnå kravet på att förklara egenskaperna och riskerna med planen skall företaget slutligen även 

redovisa de risker som det kan exponeras inför och koncentrationen av dem samt beskriva 

eventuella förändringar, reduceringar och avvecklingar av planen. (IAS 19 § 139) 

 

För att uppnå det andra kravet ska företaget, om det kan anses vara tillämpligt, göra en 

avstämning från ingående balans till utgående balans för sin förmånsbestämda nettoskuld och 

eventuella rättigheter till ersättningar för de anställda. Separata avstämningar skall göras för 

exempelvis nuvärdet av de förmånsbestämda förpliktelserna. Aktuariella vinster och förluster på 

grund av förändringar i demografiska och finansiella antaganden skall också redovisas. De mest 

väsentliga demografiska och finansiella antagandena skall enligt IAS 19 § 144 redovisas i 

absoluta termer (som en procentsats vid valet av diskonteringsränta). Då ett företag har flera 

förmånsbestämda pensionsplaner, exempelvis större koncerner med verksamhet i flera olika 

länder, ska de aktuariella antagandena redovisas som vägda genomsnitt eller relativt smala 

intervall. (IAS 19 §§ 140-144) 

 

För att tillmötesgå det tredje kravet ska bland annat en känslighetsanalys göras för varje 

väsentligt aktuariellt antagande, som visar på hur en förändring i antagandet kan komma att 

påverka pensionsförpliktelsen. Utöver detta ska företaget även beskriva sin riskhanteringsstrategi 

i de förmånsbestämda planerna för osäkerheten i företagets framtida kassaflöde. För att ge en 

indikation på effekterna av de förmånsbestämda planerna på företagets framtida kassaflöde skall 
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företaget lämna ett par ytterligare upplysningar, bland annat nästa års förväntade avsättningar till 

planen. (IAS 19 §§ 145-147)   

 

3.2Teoretisk2referensram2

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för förväntningarna 

på resultatet och analysen. Avsnittet inleds med en kortfattad beskrivning av principal- och 

agentteorin för att därefter gå djupare in på grundläggande teorier kring resultatmanipulering. 

Avslutningsvis redogör kapitlet för tidigare studier av aktuariella antaganden och de hypoteser 

studien utgår ifrån.  

 

3.12PrincipalH2och2agentteorin2

Under 1700- och 1800-talet var det vanligt att de flesta organisationer var små och styrdes av 

sina ägare. Därefter har det ökande antalet stora företag lett till framväxten av kapitalmarknader 

där bland annat möjligheten att köpa och sälja aktier skapades. I dagens moderna storföretag 

styrs därför oftast inte företaget av ägarna (Eilifsen et al., 2010). Detta kan sägas vara en 

utgångspunkt för den så kallade principal- och agentteorin inom ekonomin. Teorin bygger på 

informationsasymmetri mellan agenten och principalen, där båda parter har olika mål vilket 

skapar en intressekonflikt (Anthony & Govindarajan, 2007). Ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv uppstår problematiken ofta mellan ägarna (principalerna) och företagsledningen 

(agenterna) där företagsledningen innehar rollen som förvaltare av företaget åt ägarna. Det 

informationsasymmetriska förhållandet bygger här på att företagsledningen har mer information 

om företagets verkliga finansiella position än ägarna då de sköter den dagliga verksamheten och 

därmed har en större insyn i företaget (Eilifsen et al., 2010).  Om både företagsledningen och 

ägarna försöker maximera sin egennytta kan det leda till att företagsledningen inte agerar i 

ägarnas bästa intresse (Subramaniam, 2006). Principal- och agentteorin är en bakomliggande 

förklaring till att resultatmanipulering kan uppstå (Kinserdal, 2006). 

 

3.22Resultatmanipulering2

Mulford & Comiskey (2002) menar på att få försök har gjorts för att skapa en tydlig och allmänt 

använd definition av begreppet resultatmanipulering. Om det, som av vissa forskare, definieras 
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som en aktiv manipulation av redovisningen för att ge en alternativ bild av företagets prestation 

innebär det inte nödvändigtvis att det skapar ett mindre meningsfullt mått på företagets resultat. 

Exempelvis är det möjligt att en förändring av resultatet ger en bättre indikation på företagets 

framtida förväntade resultat och en mer realistisk bild av den finansiella risken, vilket därmed 

skulle leda till slutsatsen att resultatmanipulering i mindre omfattning kan ses som önskvärt för 

företagets intressenter (Mulford & Comiskey, 2002). Desto fler forskare ser dock 

resultatmanipulering som ett sätt att snedvrida företagets verkliga finansiella prestation (Mulford 

& Comiskey, 2002; Schipper, 1989; Dechow & Schrand, 2004; Healy & Wahlen, 1999). 

Schipper (1989) definierar det som en medveten åtgärd i den finansiella rapporteringen i syfte att 

uppnå någon slags privat vinning. Det inträffar enligt Healy & Wahlen (1999) då 

företagsledningar använder sitt egna omdöme i den finansiella rapporteringen och 

struktureringen av transaktioner i syfte att förändra den finansiella rapporteringen, för att 

antingen vilseleda vissa intressenter om den underliggande ekonomiska prestationen i företaget 

eller för att påverka kontraktuella utfall som är beroende av siffrorna i rapporteringen.  

 

Begreppet har inte fokus på hur företag manipulerar fram vinster, utan handlar om hur 

komponenter i resultat- och i tilläggsuppgifter manipuleras för att uppnå ett fördelaktigt resultat 

(Schipper, 1989). Då företag genomgår en period med stora förluster och inte förväntas nå upp 

till sitt mål kan det exempelvis vara fördelaktigt att göra stora nedskrivningar och ta en ännu 

större förlust för att på så sätt kunna öka sina inkomster för de efterföljande åren (Dechow & 

Schrand, 2004). Detta beskrivs som att företaget genomgår ett så kallat big bath. Om resultatet å 

andra sidan överträffar förväntningarna med för stor marginal kan det antyda att företaget inte 

har kontroll över sina siffror och en hög resultatvariation vilket gör att det uppfattas som en 

osäker och riskfylld investering av aktiemarknaden. I dessa fall kan företagsledningen använda 

sig av resultatutjämning (income smoothing) för att uppvisa en stabilare tillväxt (Kinserdal, 

2006). 

 

3.2.12Pensioner2som2instrument2för2resultatmanipulering2

Resultatet i ett företag kan sägas bestå av kassaflöden och periodiseringar. Genom att påverka 

någon av dessa två komponenter på ett manipulativt sätt kan således även resultatet manipuleras. 

Periodiseringar anses skapa möjligheter för resultatmanipulering på grund av den höga graden av 
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handlingsfrihet. Istället för att förändra aktiviteterna inom företaget kan företagsledningen då 

agera för att påverka de existerande aktiviteterna genom att rapportera för dem på ett 

opportunistiskt sätt. Ju högre grad av handlingsfrihet i de olika tillgångs- och skuldkontona, 

desto större är risken för resultatmanipulering. Redovisningen av pensionsskulder anses vara ett 

av de kontona med hög grad av handlingsfrihet. (Dechow & Schrand, 2004)  

 

Asthana (1999) hävdar att redovisningen av förmånsbaserade pensionsplaner ofta är komplex att 

förstå för användare, vilket gör det svårt för utomstående intressenter att påvisa att de valda 

aktuariella antagandena är felaktiga. Picconi (2006) drog också slutsatsen att investerare och 

analytiker har svårt att avläsa den information som framkommer i noterna angående 

pensionsantaganden. Att dessa yrkesgrupper inte lyckas värdera den information som 

framkommer i sina prisvärderingar av företag anser Picconi (2006) vara ett bevis på 

komplexiteten bakom de aktuariella antaganden som skall redovisas i samband med den 

förmånsbestämda pensionplanen. Komplexiteten förstärks ytterligare av att de förmånsbaserade 

planerna har en lång löptid (Glaum, 2009).  

 

3.32Tidigare2forskning2

Asthana (1999) fann bevis på att företagets finansiella ställning påverkade dess val av aktuariella 

antaganden. Ett företag med större pensionsskulder än pensionstillgångar anses vara 

underfinansierat och riskerar att bli mål för oro bland anställda och kunder. Dessutom kan 

företaget också få en sämre ekonomisk ställning gentemot sina konkurrenter. Asthanas (1999) 

forskning visar att företag som är underfinansierade väljer att göra aktuariella antaganden som 

resulterar i att deras synbara pensionsskuld minskar.  

 

I sin studie undersökte Godwin (1999) hur valet av företagens aktuariella antaganden påverkas 

av deras finansiella ställning under en tioårsperiod på den amerikanska marknaden. 

Undersökningen fann vissa belägg för att företag gjorde aktuariella antaganden med avsikt att 

manipulera sin bokföring. Företag med underfinansierade pensionsplaner hade överlag en högre 

diskonteringsränta än företag med överfinansierade pensionsplaner under nio av de tio år som 

undersöktes (Godwin, 1999). 
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Obinata (2002) studerade sambandet mellan diskonteringsräntan och marknadsräntan. 

Undersökningen baserades på japanska förhållanden och visade hur nivån på diskonteringsräntan 

förändrades i relation till marknadsräntan då denna sjönk. Hans resultat visar att många av 

företagen inte sänkte sin diskonteringsränta förrän marknadsräntan började sjunka betydligt och 

då inte sänkte den i enlighet med marknadsräntan (Obinata, 2002). Förklaringen till denna 

restriktiva sänkning av diskonteringsräntan kunde kopplas till lönsamheten. Ju sämre lönsamhet 

desto mindre villigt var företaget att sänka sin diskonteringsränta. Även skuldsättningsgraden 

undersöktes men där hittade Obinata (2002) ingen korrelation mellan en hög skuldsättningsgrad 

och oviljan att sänka diskonteringsräntan. Studien ger dock stöd för att en sämre lönsamhet leder 

till att företagsledningar tenderar att ha en högre diskonteringsränta.  

 

Bodie et al. (1986) upptäckte precis som Obinata att lönsamheten i företagen påverkar graden av 

resultatmanipulering och ett negativt samband mellan företagens lönsamhet och 

diskonteringsräntan visade sig även existera i deras undersökning. Samma resultat påvisades av 

Godwin et al. (1996), då det visade sig att företagsledningen gjorde mer opportunistiska 

aktuariella antaganden i form av en högre vald räntesats när de upplevde att deras resultat 

försämrades från föregående år. Forskarna fann i övrigt tecken på att de aktuariella antagandena 

manipulerades då ledningen upplevde en stramare utdelningsrestriktion eller hade en hög 

skuldsättningsgrad (Godwin et al., 1996). Därmed visade Godwin et al. (1996) på motstridiga 

resultat i jämförelse med Obinata vad gäller skuldsättningsgraden  

 

Kinserdals (2006) granskning av resultatmanipulering inom norska företags pensionsredovisning 

visade på ett negativt samband mellan valet av diskonteringsränta och soliditeten. Företag med 

en låg soliditet tenderade att höja diskonteringsräntan vilket sänkte deras pensionsskuld 

(Kinserdal, 2006).  Kinserdal (2006) anser att diskonteringsräntan är ett av de fåtal 

pensionsantaganden som är helt och hållet diskretionärt och sätts mer eller mindre av företaget 

självt. Denna tes stöds av Glaum (2009) som också påvisade att en förändring med en procent av 

diskonteringsräntan kan öka eller minska pensionsskulden med i genomsnitt 15 procent.  
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3.42Incitament2för2resultatmanipulering2

Tidigare forskning har undersökt en rad olika incitament för resultatmanipulering (Healy & 

Wahlen, 1999). Både Dechow & Schrand (2004) och Healy & Wahlen (1999) anser att en av de 

faktorer som skapar incitament för resultatmanipulering är diverse kontraktuella avtal och 

regleringar. Vid exempelvis skulder, ersättnings- och låneavtal, skatteregler och andra 

förordningar som är beroende av redovisningen skapas incitament att hos företaget agera utifrån 

dessa kontrakt och regler och inte i aktieägarnas bästa intresse (Healy & Wahlen, 1999). Då 

chefer exempelvis inte kommer att nå upp till de resultat som kommer att generera en bonus har 

det visat sig att de tenderar att skjuta upp sina inkomster (Healy & Wahlen, 1999). Ett annat 

exempel är att företag i ekonomiska trångmål som inte har kunnat få sina skulder avskrivna utan 

blivit tvingade till omförhandling eller omstrukturering använde resultatmanipulering för att 

minska sina inkomster (Dechow & Schrand, 2004). Vad gäller regleringar skapar bland annat 

föreskrifter om lägsta kapitalkrav för finansiella institutioner och företag incitament för 

resultatmanipulering, vilket undersökningar också har visat tecken på främst inom bankvärlden 

(Dechow & Schrand, 2004; Healy & Wahlen, 1999). 

 

Ett annat incitament för resultatmanipulering är viljan att nå upp till prognoser eller andra mål 

(Dechow & Schrand, 2004). Tidigare forskning har påvisat att en större andel företag uppvisar 

ett resultat som precis överstiger det uppsatta målet än företag som uppvisar ett resultat som 

precis understiger det uppsatta målet. Finansiella analytikers köp- och säljrekommendationer har 

visat sig skapa incitament för företagsledningar att manipulera sina resultat (Abarbanell & 

Lehavy, 2002). Forskningen har också funnit belägg för att företag tenderar att justera sitt 

resultat uppåt för att motsvara eller knappt överstiga de finansiella analytikernas förväntningar 

(Burgstahler & Eames, 2006).  

2

Utifrån tidigare forskning är det rimligt att anta att företagens aktuariella antaganden kommer att 

påverkas av deras finansiella ställning. Företagets finansiella ställning kan definieras på en 

mängd olika sätt med hjälp av olika typer av räkenskapsanalyser. Modeller och nyckeltal 

används för att mäta om företaget går bra eller dåligt och analysera eventuella anledningar till 

detta (Larsson, 2008). Forskare har tidigare undersökt kapitalstrukturen i ett företag utifrån 

informationsasymmetrin som råder mellan företagsledningen och finansiärer. En viktig del av 



 18.

kapitalstrukturen utgörs av skulderna och problemet med informationsasymmetrin mellan 

långivare och låntagare medför att det i avtalet mellan dessa parter ofta upprättas 

överenskommelser som exempelvis begränsar låntagarens utdelnings- eller 

investeringsmöjligheter. Det är därför en förutsättning för högt belånade företag att uppvisa en 

god lönsamhet för att kunna upprätthålla överenskommelserna i avtalet (Armstrong et al., 2010). 

Utifrån ovanstående resonemang väljer vi att definiera den finansiella ställningen som 

kapitalstrukturen och lönsamheten i företagen. För att mäta kapitalstrukturen använder vi 

soliditeten som mått och för att mäta lönsamheten använder vi vinstmarginalen som mått. Därför 

ställer vi upp följande hypoteser: 

 

H1: Det finns ett negativt samband mellan företags kapitalstruktur och förändringen i 

diskonteringsräntan 

 

H2: Det finns ett negativt samband mellan företags lönsamhet och förändringen i 

diskonteringsräntan 

2

4.2Metod2 2

I detta avsnitt förklaras metodiken i arbetet utifrån val av forskningsmetod och datainsamling, 

tidsram, tillvägagångssätt val av mått samt begreppen reliabilitet och validitet.  

 

4.12Forskningsmetod2och2datainsamling2

4.1.12Val2av2metod2

Vi kommer i vårt arbete att anta en deduktiv ansats då vi utgår ifrån tidigare forskning om 

resultatmanipulering för att undersöka om det finns tecken på detta fenomen då företagsledningar 

genom antaganden avgör vilken diskonteringsränta som ska användas vid beräkningen av sina 

framtida pensionsåtaganden (Saunders, 2012). Vi har valt att genomföra en kvantitativ 

undersökning eftersom resultatmanipulering inte kan mätas reliabelt i ord och genom intervjuer. 

Kvantitativa metoder gör också informationen lättare att behandla och är mindre resurskrävande. 

Eftersom denna studie har för avsikt att granska en stor population med målsättning att finna 
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mönster är det av stor vikt att datainsamlingen och den statistiska analysen kan ske på ett smidigt 

sätt (Jacobsen, 2002). 

2

4.1.22Datainsamling2

Vid datainsamlingen inhämtar vi information från företagens årsredovisningar. Med andra ord 

använder vi oss av sekundärdata. En av de absolut största fördelarna med sekundärdata är att den 

är mindre resurskrävande än primärdata ur ett kostnads- och tidsperspektiv. Således ger 

sekundärdata mer tid över till att analysera och tolka insamlad data. Utöver detta ger det ofta 

tillgång till en större mängd data. Vi anser därför att sekundärdata lämpar sig bättre för 

kvantitativa undersökningar eftersom populationen då oftast är större. (Saunders, 2012) 

 

4.1.32Urval2

Vårt urval är icke-slumpmässigt eftersom vi har valt företag utifrån kravet att de har 

förmånsbestämda pensionsplaner och redovisar sina diskonteringsräntor (Saunders, 2012).  

Studien avgränsar sig till att undersöka svenska företag noterade på Stockholmsbörsen Nasdaq 

OMX. Vi ämnar endast undersöka åren 2004-2010. Skälet till detta är att svenska börsnoterade 

företag 2004 började tillämpa regler som medförde krav på redovisning av de aktuariella 

antagandena. Anledningen till varför vi har valt att studera företag på Stockholmsbörsen är att 

dessa måste följa de standarder som IFRS utger, däribland IAS 19 som kräver att företag med 

förmånsbestämda pensionsplaner måste redovisa sina aktuariella antaganden. Under perioden 

2004-2010 var sammanlagt 345 företag noterade på Stockholmsbörsen. Detta utgjorde 

sammanlagt 1819 årsredovisningar. 

 

4.1.42Bortfall2

De företag som inte hade förmånsbestämda pensionsplaner under något av åren exkluderades 

från undersökningen. Ett fåtal företag hade endast förmånsbestämda pensionsplaner för en del av 

åren, vilket gjorde att de år då dessa företag endast hade avgiftsbestämda pensionsplaner 

exkluderades. Detta innefattade sammanlagt 1087 årsredovisningar. Årsredovisningarna från 

2004 var endast intressanta att undersöka för att se förändringen i diskonteringsräntan från 2004 

till 2005. Därför exkluderades samtliga observationer från 2004 efter att förändringen i 

diskonteringsräntan räknats fram, vilket gav ett bortfall på 131 årsredovisningar. Då vi mäter 
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lönsamheten som företagets vinstmarginal exkluderas även de företag som inte visade upp någon 

omsättning i sin årsredovisning, vilket utgjordes av 42 årsredovisningar. En del företag angav sin 

diskonteringsränta i ett intervall för de länder där de bedriver verksamhet och har 

förmånsbestämda pensionsplaner, dessa sorterades därför bort. Därmed föll sammanlagt 

ytterligare 22 årsredovisningar bort. Samtliga dessa bortfall gav en slutlig population på 537 

observationer.  

 

Tabell 1 – Studiens urval  
 Antal observationer 
Totalt antal observationer 1819 
  
Saknade förmånsbestämda pensionsplaner 1087 
  
Observationer från 2004 131 
  
Saknar omsättning 42 
  
Anger diskonteringsräntan i intervall 22 
  
Slutligt antal observationer 537 
Tabell 1: Urvalsprocessen  

 

4.22Tidsram2

Vi kommer att granska skillnaden i diskonteringsräntan från år till år och försöka förklara denna 

med hjälp av kapitalstrukturen och lönsamheten i företagen. Den första förändringen i 

diskonteringsräntan får vi för de företag som var noterade på Stockholmsbörsen och använde sig 

av förmånsbestämda pensionsplaner åren 2004-2005 vilket i praktiken innebär att vi kommer att 

få våra första observationer för år 2005. Vi studerar populationen vid en viss given tidpunkt och 

under ett kort tidsintervall. Det är med andra ord en tvärsnittsstudie som genomförs (Saunders, 

2012). 

 

4.32Tillvägagångssätt2

För att genomföra undersökningen sökte vi manuellt efter diskonteringsräntan för de företagen 

med förmånsbestämda pensionsplaner. Eftersom det var förändringen som vi ville undersöka 

beräknades skillnaden i diskonteringsräntan för samtliga år. Ett företag som ökade sin 

diskonteringsränta från fem procent för år 2004 till sex procent för år 2005 fick därmed en 
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positiv förändring på en procentenhet. Därefter fick vi tillgång till företagens egna kapital, totala 

tillgångar, omsättning och resultat före skatt för att kunna beräkna våra förklarande variabler. 

Efter att ha beräknat vinstmarginalen och soliditeten för samtliga observationer användes sedan 

statistikprogrammet SPSS för att genomföra den statistiska undersökningen. 

 

4.42Val2av2mått2

4.4.12Diskonteringsräntan2

För att besvara våra hypoteser använder vi förändringen i diskonteringsräntan som beroende 

variabel.  Vår studie syftar till att hitta ett samband mellan förändringen i diskonteringsräntan 

och företagens finansiella ställning, vilken vi tidigare definierat utifrån kapitalstruktur och 

lönsamhet. Resonemanget utgår ifrån att en ökning i diskonteringsräntan kommer att minska 

pensionsskulden då den nuvärdesberäknar den framtida pensionsskulden.  

!

4.4.22Vinstmarginal2och2soliditet2

För att operationalisera våra hypoteser har vi som förklarande variabler valt soliditeten som mått 

på kapitalstrukturen och vinstmarginalen som mått på lönsamheten. I enlighet med våra 

hypoteser förväntar vi oss en negativ korrelation mellan förändringen i diskonteringsräntan och 

soliditeten respektive vinstmarginalen i företagen. Därmed förväntar vi oss att de företag som har 

höjt sin diskonteringsränta i regel kommer att ha en lägre soliditet och vinstmarginal än övriga 

företag. Vinstmarginal är ett nyckeltal som används för att värdera ett företags lönsamhet och 

visar hur stor ett företags vinst är i förhållande till dess nettoomsättning. Vinstmarginalen ger på 

så sätt en uppfattning av hur mycket av varje omsatt krona som företagets verksamhet ger i vinst, 

när alla normala kostnader täckts. (Larsson, 2008; Wallin, 2005) 

 

!"#$%&'()"#'* = !!"#$%&'&!!"#!$!!"#$#%"&''$!!"#$%&!"##$$%&ä!!"#"$  

 

Soliditet är ett nyckeltal som ämnar mäta företags långsiktiga betalningsförmåga och visar 

andelen beskattat eget kapital i förhållande till totalt kapital (Wallin, 2005; Nilsson et al., 2002). 

En låg soliditet innebär att ett företag är högt belånat (Nilsson et al., 2002). För börsnoterade 

företag brukar soliditeten ligga mellan 30-50 procent (Larsson, 2008; Nilsson et al., 2002). 
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Soliditeten ses som det vanligaste måttet på den finansiella styrkan i ett företag, vilket är 

väsentligt för att mäta kapitalstrukturen (Nilsson et al., 2002).  

 

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

2

För att sortera bort alla extremvärden har vi använt oss av winsorizing och därmed bytt ut dessa 

mot mindre extrema värden. Detta har endast gjorts för vinstmarginalen då soliditeten är en 

kontinuerlig variabel som bara kan anta värden mellan 0-1 och förändringen i 

diskonteringsräntan saknar extremvärden. 

 

4.52Reliabilitet2och2validitet2

Begreppet reliabilitet förklarar graden av stabilitet och precision i mätresultaten. För att uppnå en 

hög reliabilitet är det således viktigt att ha en så låg grad av mätfel som möjligt (Befring, 1994). 

Många av företagen i vår undersökning har sina förmånsbaserade planer i olika länder vilket gör 

att den riskfria räntan baseras på stats- eller företagsobligationsräntor som skiljer sig beroende på 

land. En jämförelse mellan företagens valda diskonteringsränta skulle därför kunna bli något 

missvisande. För att öka reliabiliteten i vår undersökning väljer vi därför att se på förändringen i 

diskonteringsräntan inom företagen istället. Vårt val av sekundärdata som insamlingsmetod har 

som ovan nämnts gjort informationsinsamlingen smidigare och möjliggjort användandet av en 

större population. Utöver detta måste dessutom informationen i årsredovisningarna anses vara 

högst trovärdig då den utgör offentligt material som har kontrollerats och granskats ingående av 

revisorer. Dessa faktorer stärker reliabiliteten i vår undersökning.  

 

Validitet kan definieras som graden av giltighet i mätresultatet. En hög validitet signalerar med 

andra ord att mätresultatet verkligen mäter det undersökningen avser att mäta (Befring, 1994). 

För att få vår undersökning att uppvisa hög validitet är det viktigt att vi väljer variabler som vi 

tror kan bevisa vår hypotes och därmed eventuellt ge oss belägg för att resultatmanipulering 

förekommer vid företags val av diskonteringsränta. Som vi tidigare nämnt är soliditet ett av de 

vanligaste måtten för kapitalstrukturen. Även vinstmarginal är ett erkänt mått för att mäta 

företags lönsamhet.  
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5.2Statistisk2metod2

I detta kapitel förklaras de statistiska grunder och förklaringsmodeller som studien utgår ifrån. 

En univariat samt en multivariat analys kommer att genomföras med hjälp av t-test och två 

multipla regressionsanalyser. 

 

5.12THtest 
För att undersöka skillnaden i en variabel för två grupper används ofta en univariat analys i form 

av ett t-test. Ett t-test prövar om skillnaden i variabelns medelvärde för de båda grupperna är 

signifikant (Aronsson, 1999). T-testet har i denna studie använts för att ta reda på om 

medelvärdet för soliditeten respektive vinstmarginalen signifikant skiljer sig för företag som har 

höjt sin diskonteringsränta jämfört med företag som har sänkt sin diskonteringsränta. Därefter 

har samma test utförts med ett betydligt mindre antal observationer i syfte att pröva huruvida 

skillnaden i medelvärdet för soliditeten respektive vinstmarginalen är signifikant då endast de 

mest extrema höjningarna och sänkningarna av diskonteringsräntan inkluderas. 

 

5.1.12Utveckling2av2tHtest2

Då de största förändringarna är mest intressanta att undersöka närmare har vi valt att utföra ett t-

test även för dessa observationer. Att välja ut de största förändringarna utifrån ett visst bestämt 

antal observationer skapar en problematik. Detta skulle nämligen kunna innebära att endast en 

del av observationerna med samma förändring av diskonteringsräntan inkluderades i 

undersökningen och övriga exkluderades. Exempelvis har observation 24 – 36 för de mest 

extrema höjningarna samma positiva förändring av diskonteringsräntan (0,7 procent), men olika 

nivåer på soliditet och vinstmarginal. Detta medför att ett urval på 60 observationer (30 högsta 

och 30 lägsta förändringarna i diskonteringsräntan) ger oss utrymme att selektivt välja ut de 

observationer med en positiv förändring på 0,7 procentenheter som innehar den lägsta soliditeten 

och lägsta vinstmarginalen bland de mest extrema höjningarna. Konsekvensen av detta blir ett 

potentiellt missvisande resultat. För att undvika detta valde vi ut de mest extrema höjningarna 

och sänkningarna utifrån att ingen observation som utelämnades antog samma procentuella 

förändring som den sista observationen i urvalet. Eftersom en jämförelse mellan de två 

variablernas medelvärden genomförs i ett t-test är det önskvärt att även ha lika många ökningar 

som minskningar i undersökningen. Detta innebar att vi i vår urvalsprocess för de mest extrema 
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förändringarna fick ha problematiken vi beskrivit ovan i åtanke, samt kravet att höjningarna och 

sänkningarna skulle vara lika många till antalet. Utifrån detta valdes de 21 största ökningarna 

och 21 största minskningarna av diskonteringsräntan, sammanlagt 42 observationer. Därefter 

utfördes ytterligare ett test med de 10 största ökningarna och 10 största minskningarna av 

diskonteringsräntan, sammanlagt 20 observationer.   

 

5.22Regressionsanalys2

Vi kommer utöver t-testen att genomföra en multipel regressionsanalys för att besvara vår 

hypotes. Det som utmärker en multipel regressionsanalys är att två eller flera variabler används 

för att förklara variationen i den beroende variabeln. Den multipla regressionsmodellen 

(! = !! + !!!!! + !!!!!) i sin enklaste form bygger på ett samband mellan två förklarande 

variabler (x!x!) och en beroende variabel (y). Interceptet (α) anger skärningspunkten mellan y- 

och x-axeln och kan utläsas som värdet på y då x är noll. Vid multipel regression anger lutningen 

(β!) förändringen i y då x! ökar med en enhet och x!är konstant. Motsvarande gäller för β!då 

x!ökar med en enhet och x!är konstant. (Körner & Wahlgren, 2006) 

 

För att ange hur väl de oberoende variablerna kan förklara variansen i den beroende variabeln 

används förklaringsgraden (!!) som mått. Förklaringsgraden ges i skalan 0-1 där sambandet blir 

starkare ju närmare 1 förklaringsgraden ligger (Dahmström, 2011). Således tolkas en 

förklaringsgrad på 0,5 som att 50 procent av variansen i den beroende variabeln kan förklaras av 

de oberoende variablerna (Saunders, 2012). 

 

Den statistiska signifikansen anger sambandets styrka mellan den beroende och de förklarande 

variablerna (Saunders, 2012). För att överhuvudtaget kunna statistiskt säkerställa ett resultat 

krävs vanligtvis en signifikansnivå på högst 5 %. Ju lägre p-värde desto högre blir signifikansen 

(Körner & Wahlgren, 2006).   

 
.
. .
 

2

           Tabell 2. Signifikansnivåer. 

Tabell 2 - Signifikansnivåer 
P-värde Signifikansnivå 
P <0,05 Trestjärnig 
P <0,01 Tvåstjärnig 
P <0,001 Enstjärnig 
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5.2.12Utveckling2av2regressionsmodellen2

För att testa våra hypoteser har vi konstruerat en multipel regressionsmodell. I vår modell utgörs 

y av förändringen i diskonteringsräntan, x!av soliditeten och x!av vinstmarginalen. Detta ger oss 

följande regressionsmodell: 

 

!ö!ä!"#$!%&!!!!!"#$%&'()"&*#)ä!"#! = !!!×!"#$%$&'& + !!!×!"#$%&'()"#'* 
 

Vi kommer att genomföra två test med denna regressionsmodell. De mest extrema höjningarna 

av diskonteringsräntan kommer att testas först och sedan jämföras med ett test för övriga 

observationer. Detta för att se om skillnaden i β-koefficienterna är större för de mest extrema 

höjningarna. Ett test med de 21 största ökningarna av diskonteringsräntan och ett test med övriga 

516 observationer kommer därför att genomföras. Anledningen till varför vi granskar de extrema 

förändringarna i diskonteringsräntan är för att små förändringar inte påverkar pensionsskulden 

lika påtagligt. Därför bör den eventuella förekomsten av resultatmanipulering i större 

utsträckning uppenbara sig i extremerna. 

2
 
 
 
 
 
 

2
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6.2Empiriska2resultat2

Detta avsnitt inleds med att presentera den beskrivande statistiken för undersökningen. Därefter 

följer resultaten av de genomförda t-testen och regressionerna samt en avslutande analys av 

dessa. 

 

6.12Beskrivande2statistik2

Nedan redovisas den beskrivande statistiken för vår studie. 

Tabell 3 - Beskrivande statistik 
för samtliga observationer 

      

Alla observationer N Medel Median Std.av Min Max Q1 Q3 
∆!Ränta 537 -0,001 0 0,006 -0,016 0,025 -0,005 0,003 
Soliditet 537 0,419 0,397 0,151 0,007 0,952 0,321 0,500 
Vinstmarginal 537 0,089 0,072 0,145 0,185 0,936 0,030 0,122 
När räntan sjunker         
∆!Ränta 244 0,006 -0,005 0,004 -0,016 -0,001 -0,008 -0,003 
Soliditet 244 0,424 0,411 0,153 0,007 0,950 0,330 0,513 
Vinstmarginal 244 0,083 0,065 0,136 -0,185 0,936 0,024 0,116 
När räntan höjs         
∆!Ränta 175 0,005       0,005 0,003 0,001 0,025 0,003 0,006 
Soliditet 175 0,416 0,390 0,148 0,044 0,944 0,326 0,493 
Vinstmarginal 175 0,115 0,083 0,159 0,185 0,936 0,043 0,141 
Tabell 3. Beskrivande statistik för samtliga observationer. 

 

Tabell 4 - Beskrivande statistik 
för extremerna 

      

Räntan höjs, 21 största positiva förändringar       
∆!Ränta 21 0,011 0,001 0,004 0,008 0,025 0,008 0,012 
Soliditet 21 0,395 0,391 0,099 0,235 0,590 0,325 0,458 
Vinstmarginal 21 0,085 0,078 0,046 0,028 0,191 0,051 0,105 
Räntan sänks, 21 största negativa förändringar       
∆!Ränta 21 -0,014 -0,015 0,002 -0,016 -0,011 -0,015 -0,012 
Soliditet 21 0,445 0,423 0,134 0,252 0,730 0,323 0,534 
Vinstmarginal 21 0,120 0,093 0,149 -0,014 0,687 0,032 0,173 
Räntan höjs, 10 största förändringarna      
∆!Ränta 10 0,013 0,115 0,005 0,100 0,300 0,010 0,014 
Soliditet 10 0,366 0,349 0,097 0,235 0,582 0,309 0,415 
Vinstmarginal 10 0,102 0,091 0,053 0,036 0,192 0,057 0,150 
Räntan sänks, 10 största förändringarna      
∆!Ränta 10 -0,015 -0,015 0,000 -0,02 0,010 -0,015 -0,015 
Soliditet 10 0,476 0,443 0,123 0,259 0,650 0,388 0,537 
Vinstmarginal 10 0,169 0,104 0,082 -0,013 0,220 0,032 0,181 
Tabell 4. Beskrivande statistik för extremerna. 

 

Tabell 3 och 4 visar medelvärdet, standardavvikelserna, kvartilerna, medianen, minimi- och 

maximivärden för våra variabler. När vi avläser medelvärdet för samtliga 537 observationer ser 
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vi att diskonteringsräntan har minskat med 0,114 procent med en standardavvikelse på 0,055 

procent. Soliditeten har ett medelvärde på 41,85 procent, med en standardavvikelse på 15,1 

procent. Medelvärdet på vinstmarginalen är 8,89 procent. Jämför vi sedan medelvärdet för 

soliditeten när diskonteringsräntan sjunker i förhållande till när den höjs kan vi se en skillnad på 

knappt en procent. Vi kan också avläsa att vinstmarginalens medelvärde är högre när 

diskonteringsräntan höjs, i förhållande till när den sänks. Den beskrivande statistiken för de 42 

extremerna visar att medelvärdet för både soliditeten och vinstmarginalen är högre när 

diskonteringsräntan sänks. Detta samband blir ännu starkare då vi studerar de 20 största 

extremerna.  

 

6.22THtest22

För att undersöka om medelvärdet i soliditeten och vinstmarginalen signifikant skiljer sig åt 

mellan företag som minskar respektive ökar sin diskonteringsränta har vi använt oss av ett t-test. 

För att genomföra detta test har samtliga observationer med en oförändrad diskonteringsränta 

sorterats bort. Resultatet illustreras i nedanstående tabell. 

 

Tabell 5 - T-test för samtliga 
observationer 

   

  N Medelvärde (%) T-värde Signifikans 
Soliditet Höjning 175 41,155 -0,055 0,582 
 Sänkning 244 42,375   

Vinstmarginal Höjning 175 11,47 2,217 0,027 
 Sänkning 244 8,27   

Tabell 5. T-test för samtliga observationer. 

 

Soliditeten för de företag som har höjt sin diskonteringsränta är i genomsnitt lite lägre men 

skillnaden är relativt liten. Signifikansen ligger på 0,582 och är därmed klart över 0,05 vilket 

innebär att skillnaden i medelvärdet inte är signifikant. Vinstmarginalens medelvärde för de 

företagen som har höjt sin diskonteringsränta är högre än för övriga företag. I detta fall är 

skillnaden i de båda medelvärdena signifikant med ett värde på 0,027.  
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Följande tabell visar resultatet av t-testet för de 42 respektive 20 största höjningarna och 

sänkningarna av diskonteringsräntan. 

 

Tabell 6 - T-test för extremerna   
 N Medelvärde (%) T-värde Signifikans 
Soliditet Höjning 21 39,51 1,374 0,177 
 Sänkning 21 44,51   
Vinstmarginal Höjning 21 8,51 1,018 0,319 
 Sänkning 21 11,97   
Soliditet Höjning 10 36,63 2,103 0,05 
 Sänkning 10 47,58   
Vinstmarginal Höjning 10 10,21 1,035 0,314 
 Sänkning 10 16,96   
Tabell 6. T-test för extremerna. 

 

Det visar sig för de 42 största extremerna att skillnaden i medelvärdet för soliditeten är större, 

med ett lägre medelvärde för de observationer som har ökat sin diskonteringsränta. P-värdet är 

lägre men fortfarande inte signifikant (0,177). Medelvärdet för vinstmarginalen är i detta test 

högre för de företag som sänkt sin diskonteringsränta. P-värdet är inte signifikant (0,319). 

 

För de 20 mest extrema observationerna kan vi avläsa att skillnaden i medelvärdet för soliditeten 

nu har ökat ytterligare. P-värdet ligger på 0,05 vilket gör att vi närmar oss statistisk signifikans. 

Medelvärdet för vinstmarginalen är i detta test knappt 17 procent för de företag som har sänkt sin 

diskonteringsränta. De företag som har höjt sin diskonteringsränta har ett medelvärde på drygt 10 

procent. Skillnaden i medelvärdet för vinstmarginalen har därmed ökat med drygt tre 

procentenheter från testet för 42 extremer. P-värdet (0,314) visar att denna skillnad inte är 

signifikant. 

   

6.32Regressionstest2

Efter att ha genomfört samtliga t-test gjordes en regression för att undersöka om soliditeten och 

vinstmarginalen skiljer sig för de observationerna med den största ökningen av 

diskonteringsräntan jämfört med övriga observationer. 21 observationer valdes ut som de med 

störst ökning av diskonteringsräntan, samma antal observationer med höjning av 

diskonteringsräntan som användes i ett av t-testen. Två multipla regressionstest utfördes sedan, 
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först med de 21 observationerna och därefter med resterande 516 observationer. Detta gav 

följande resultat. 

 

Tabell 7 - Multipel regressionsanalys 
 N Justerad förklaringsgrad (%) B Signifikans  
Soliditet 21 3 -0,014 0,133 
Vinstmarginal 21 3 -0,003 0,861 
     
Soliditet 516 0 -0,001 0,477 
Vinstmarginal 516 0 0,002 0,178 
Tabell 6. Multipel regressionsanalys 

 

Resultaten för de multipla regressionerna visar på en mer negativ korrelation mellan soliditeten 

och förändringen i diskonteringsräntan för observationerna med den största ökningen av 

diskonteringsräntan jämfört med övriga observationer. Vinstmarginalen korrelerar negativt med 

diskonteringsräntan för de största höjningarna. Resultaten är inte signifikanta. Den justerade 

förklaringsgraden är tre procent för extremerna och noll procent för övriga observationer. 

 

6.42Analys 
Tidigare studier inom pensionsredovisning har påvisat förekomsten av resultatmanipulering. 

Lönsamheten har undersökts närmare som förklaring till detta fenomen och den har i dessa 

studier visat sig korrelera negativt med diskonteringsräntan (Bodie, 1986; Godwin et al., 1996). 

Även då kapitalstrukturen undersökts närmare har detta samband funnits men det finns även 

studier som kommit fram till att något sådant samband inte existerar (Kinserdal, 2006; Obinata, 

2002). Vår undersökning skiljer sig från ovanstående då den inriktar sig mot företag på 

Stockholmsbörsen och därmed på den svenska marknaden. Vi har haft för avsikt att studera 

huruvida företags finansiella ställning kan leda till resultatmanipulering vid redovisningen av 

företagets pensionsförpliktelser, där vi specifikt valt att studera företags kapitalstruktur och 

lönsamhet för att definiera den finansiella ställningen. Vi ställde tidigare upp följande hypoteser 

för att undersöka detta: 
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H1: Det finns ett negativt samband mellan företags kapitalstruktur och förändringen i 

diskonteringsräntan 

 

H2: Det finns ett negativt samband mellan företags lönsamhet och förändringen i 

diskonteringsräntan 

 

Vi ser vissa tecken på resultatmanipulering i vår studie då vi granskar de mest extrema värdena i 

populationen. Det visade sig att medelvärdena för både soliditeten och vinstmarginalen gällande 

de observationer som sänkte sin diskonteringsränta stadigt ökade ju färre och mer extrema 

observationer som undersöktes. Från det första till det sista t-testet ökade skillnaden i 

medelvärdet i soliditeten från ungefär en procent till drygt elva procent. Samma mönster kunde 

urskönjas vad gäller skillnaden i medelvärdet för vinstmarginalen, där det sista testet visade en 

skillnad på drygt 6 procentenheter. Det sista t-testet gav ett p-värde på 0,05 vilket innebär att vi 

närmar oss statistisk signifikans. Trots detta ger inget av de förväntade resultaten i t-testen ett 

signifikant p-värde. Vi kan genom vår regressionsanalys fastslå att soliditeten korrelerar negativt 

med förändringen i diskonteringsräntan och att detta samband blir starkare för de mest extrema 

observationerna. Även vinstmarginalen korrelerar negativt med förändringen i 

diskonteringsräntan då vi undersöker de mest extrema höjningarna. Det negativa sambandet är 

starkare för soliditeten och signifikansen blir starkare för de extrema observationerna. 

Förklaringsgraden är låg för extremerna, endast tre procent av variationen i förändringen i 

diskonteringsräntan kan förklaras av soliditeten och vinstmarginalen. Detta innebär att det finns 

en rad andra faktorer som påverkar den beroende variabeln. Ingen av variablerna är signifikant i 

något av regressionstesten. Detta gör att vi inte kan acceptera någon av våra två hypoteser, även 

om variablerna korrelerar i den riktning vi förväntar oss. 

 

Resultatet visar i enlighet med Kinserdals (2007) studie att soliditeten kan vara en bidragande 

faktor till resultatmanipulering. Vi kan i våra t-test avläsa att medelvärdet för soliditeten hos 

extremerna för de tio största höjningarna är 36,63 procent. Detta faller inom det intervall som 

kan anses normalt för börsnoterade företag (Nilsson et al., 2002), men är fortfarande drygt fem 

procentenheter lägre än medelvärdet för hela populationen (41,85 procent). Vi fann i likhet med 

tidigare forskning (Bodie et al., 1986; Godwin et al., 1996; Obinata, 2002) också tecken på att 
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vinstmarginalen påverkade förändringen i diskonteringsräntan på ett sätt som antyder 

resultatmanipulering. Vid en jämförelse med de tio största sänkningarna är skillnaden på nästan 

sju procentenheter anmärkningsvärd. Vinstmarginalen hos extremerna för de tio största 

höjningarna kan dock inte anses vara speciellt låg, då den ligger på drygt 10 procent. På så sätt 

behöver det upptäckta sambandet mellan den finansiella ställningen och förändringen i 

diskonteringsräntan inte nödvändigtvis tolkas som att företag med en svag finansiell ställning 

manipulerar sina resultat. En viktig aspekt att ta hänsyn till är emellertid att vi endast undersökt 

den form av resultatmanipulering som avser att uppvisa en förbättrad finansiell ställning. Som 

tidigare nämnts i teorin används även resultatmanipulering som ett sätt att försämra den 

finansiella ställningen genom exempelvis resultatutjämning eller big bath. Detta skulle kunna 

genomföras av företag som inte vill överstiga sitt uppsatta mål, analytikers förväntade prognoser 

eller företag som vill ta en större förlust ett år för att sedan kunna göra större vinster de 

nästföljande åren. Detta gäller exempelvis för de hypotetiska fall där företagsledningarna i hårt 

skuldsatta företag medvetet försämrat resultatet för att få sina skulder avskrivna. I vår studie 

skulle det exempelvis kunna vara så att företag med en alltför hög soliditet i högre grad har sänkt 

sin diskonteringsränta för att uppvisa en bättre kontroll över sina siffror och därmed ge intrycket 

av att vara en mer stabil investering på aktiemarknaden. Samma resonemang kan i ännu större 

utsträckning appliceras på vinstmarginalen, då den delvis speglar resultatet och därmed 

analytikers prognoser. Ur det perspektivet skulle resultatmanipulering fortfarande kunna 

förekomma på andra sätt som vi inte undersöker i denna studie.  

 

Då periodiseringar generellt sett och framförallt inom pensionsredovisning ger företag en hög 

grad av handlingsfrihet och teoretiskt sett en chans att resultatmanipulera kan vårt resultat ge 

stöd för att en del företag inte följer IASB:s riktlinjer. Detta antyder att en del företag inte 

fastställer diskonteringsräntan i enlighet med IAS 19. Sett ur ett större perspektiv tycks studien 

därmed ge stöd för att en mer relevant redovisningsinformation i form av redovisning genom det 

verkliga värdet kan minska tillförlitligheten och att de kvalitativa egenskaperna i IASB:s 

föreställningsram inte uppfylls. 
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7.2Avslutande2diskussion2

Detta avsnitt kommer att sammanfatta arbetet och presentera slutsatsen av studiens resultat. 

Därefter förs en diskussion kring studiens trovärdighet och sedan ges förslag på vidare forskning. 

 

7.12Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns ett samband mellan företags finansiella 

ställning och förändringen i diskonteringsräntan. Detta prövades utifrån två hypoteser. Den första 

hypotesen antog ett negativt samband mellan förändringen i diskonteringsräntan och soliditeten.  

Detta visade sig stämma i både regressionsanalysen och t-testen men kunde inte säkerställas 

statistiskt. För de 20 mest extrema observationerna är p-värdet precis på gränsen till att vara 

signifikant. Den andra hypotesen var att förändringen i diskonteringsräntan skulle korrelera 

negativt med vinstmarginalen. Utifrån både regressionsanalysen och t-testen kunde detta 

verifieras, men utan någon statistisk signifikans. Sammantaget ger undersökningen indikationer 

på att det finns ett samband mellan den finansiella ställningen och förändringen i 

diskonteringsräntan, vilket antyder att resultatmanipulering förekommer då svenska börsnoterade 

företag redovisar sina pensionsskulder. Resultatet väcker även frågetecken kring standarden IAS 

19 och dess bestämmelser. I och med att resultatet inte ger någon statistisk signifikans kan dock 

hypoteserna inte bekräftas.  

 

7.22Studiens2trovärdighet2

Populationen i studien är relativt stor men en eventuell svaghet i undersökningen är att de tecken 

vi ser på resultatmanipulering först och främst visar sig då ett mindre antal observationer 

undersöks. Vi anser dock att resultatmanipulering uppenbarar sig i extremerna och att det därför 

är nödvändigt att utföra test med ett mindre antal observationer för att kunna mäta detta fenomen. 

Det är inte rimligt att anta att vi skulle hitta stöd för sådana tecken på bedrägligt beteende hos 

majoriteten av företagen i undersökningen. En annan problematik som kan diskuteras är 

huruvida den finansiella ställningen mäts bäst med hjälp av kapitalstrukturen och lönsamheten i 

företagen och dessa i sin tur av vinstmarginalen och soliditeten. Begreppet finansiell ställning är 

brett och därför ansåg vi att det måste smalnas av med hjälp av de variabler vi anser vara mest 

relevanta för att mäta det. Då kapitalstrukturen och lönsamheten i tidigare forskning undersökts 

på utländska marknader ansåg vi det vara relevant att testa dessa variablers korrelation med 
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diskonteringsräntan på den svenska marknaden. Dessutom är resultatet och hur högt belånat ett 

företag är högst relevanta mått för att mäta den finansiella ställningen då det i hög grad påverkar 

dess utdelnings- och investeringsmöjligheter samt utomstående intressenters bild av företaget. 

 

7.32Förslag2på2vidare2forskning 
Då denna undersökning grundar sig på förhållandena före det att IAS 19 förändrades vore det av 

intresse att veta mer om effekterna av införandet av den nya standarden. I och med att 

korridormetoden har tagits bort och många företag väntas drabbas hårt av detta bör incitamenten 

för resultatmanipulering ha ökat drastiskt inom detta område. En studie med något eller flera av 

de övriga aktuariella antagandena som möjliga tecken på resultatmanipulering vore också 

aktuellt att se vidare på. Det vore även intressant att studera resultatmanipulering med en motsatt 

önskad effekt än den undersökta i denna studie, det vill säga i syfte att av olika anledningar 

försämra resultatet och därmed den finansiella ställningen. 
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