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Förord 
 
Redovisning av pensionsåtaganden är ett omfattande och komplext område. 
Denna uppsats bidrar förhoppningsvis till en djupare förståelse för den 
problematik som är förknippad med ämnet. 
 
Ett stort tack till Thomas Bohlin, KPMG, Fredrik Ekelund, Ernst & Young 
och Karl-Johan Kjöllerström, K-J K Revisionsbyrå som, genom att ha delat 
med sig av ovärderliga kunskaper, möjliggjort uppsatsens studie.       
 
Ett tack riktas även till handledaren Sven Magnberg som med sitt 
engagemang har varit ett stöd under uppsatsprocessen.  
 
Slutligen tackas alla de som läst igenom uppsatsen och kommit med förslag 
till förbättringar.  
 

 
Nina Gustafsson  

Sara Svensson Emanuelsson 
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Abstract  
 
These days there are a number of ways for small enterprises to enter pension 
commitments in the annual reports. This can partially be explained by the 
fact that pension commitments signify future obligations that are not 
immediately honoured, which makes it difficult for enterprises to establish a 
current value of the commitments. Another reason is that the present rules 
and regulations allow enterprises to interpret these rules according to their 
own preferences. The question is whether the complexity associated with 
pension commitments and the lack of uniformity lead to an account of the 
commitments resulting in annual reports that can not be considered to be true 
and fair.  
 
The main purpose of this academic essay is to investigate why the 
accounting of pension commitments differs and in what way the accounting 
in question leads to a view of an enterprise’s profit and financial position 
that is not true and fair. A second purpose is to examine how the accounting 
of pension commitments is audited.   
 
The purpose and the problem this essay sets out to address have been 
determining factors for the methodological choices made prior to the 
empirical research. The method of research used in this study is hermeneutic 
and qualitative in approach, and furthermore, has been accomplished in 
compliance with an abductive approach.       
 
Based on interviews with three auditors the conclusion has been drawn that 
the accounting of pension commitments differs in relation to the complexity 
of the study area, that the existing regulation is indistinct and that the 
commitments are entered in the annual reports incorrectly. The fact that the 
law allows different alternatives can also cause discrepancies in the 
commitments recorded by the enterprises, since they tend to choose the most 
profitable method. A connection between the accounting of pension 
commitments and the fiscal legislation can also be perceived.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

A number of ways have been identified in terms of how the accounting of 
pension commitments can result in a view of an enterprise’s profit and 
financial position that is not true and fair. According to the auditors it is 
fairly common that enterprises leave out pension commitments from the 
annual reports and make defective calculations. The accounting of pension 
commitments can also be misrepresentative when the commitments are 
larger than shown in the annual reports and when they are disclosed from the 
balance sheet, as is the case when the commitments are accounted for as 
contingent liabilities.  
 
The audit of pension commitments consists of making sure that the 
commitments are correctly calculated, that all employees are included in the 
accounting and that the notes regarding the commitments in the annual 
reports are representative. It is also imperative that there are no hidden 
pension commitments that are not accounted for. The empirical research 
shows that auditors today generally pay little attention to pension 
commitments in the audit. There is often just a general inspection carried 
out, where the likelihood of the entries are evaluated.   
   
Keywords: pension commitments , debts, provisions, contingent  
                    liabilities, true and fair view, audit 
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Sammanfattning 
 
Idag finns en mångfald av redovisningssätt när det gäller pensionsåtaganden 
i små företag. Detta har dels sin förklaring i att pensionsåtaganden innebär 
skyldigheter som regleras först i en avlägsen framtid, vilket gör att det är 
mycket svårt att fastställa ett nuvärde av dessa och dels i att nuvarande 
regelverk lämnar utrymme för företags egna tolkningar. Frågan är om 
komplexiteten som är förenad med pensionsåtaganden och avsaknaden av ett 
enhetligt sätt att redovisa desamma på, kan leda till att företag redovisar 
lämnade pensionslöften, på ett sådant sätt att en missvisande bild av 
finansiell ställning uppstår.  
 
Huvudsyftet i denna uppsats är att undersöka varför företags redovisning av 
pensionsåtaganden skiljer sig åt och på vilka sätt redovisningen i fråga kan 
leda till en missvisande bild av resultat och finansiell ställning. Ett delsyfte 
är att undersöka hur revisorer granskar företags pensionsåtaganden.  
 
Uppsatsens syften och problemformulering har varit avgörande för de 
metodologiska val som gjorts före den empiriska undersökningen. 
Författarna har i studien haft ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vidare har 
kvalitativ metod använts och undersökningen har genomförts i enlighet med 
en abduktiv ansats.  
 
Utifrån intervjuer med tre auktoriserade revisorer har författarna dragit 
slutsatsen att företags pensionsåtaganden redovisas på olika sätt med 
anledning av områdets komplexitet, att de regler som finns är otydliga och 
att företag inte sällan redovisar på ett felaktigt sätt. Dessutom kan det faktum 
att lagstiftningen medger olika alternativ göra att företag redovisar 
åtagandena olika eftersom de tenderar att välja det sätt som är mest 
fördelaktigt. Författarna har också kunnat urskilja ett samband mellan 
redovisningen av pensionsåtaganden och skattelagstiftningen.  
 
När det gäller frågan på vilka sätt redovisning av pensionsåtaganden kan 
leda till att en missvisande bild av resultat och finansiell ställning uppstår, 
har ett flertal sådana identifierats. Enligt revisorernas erfarenheter är det 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

relativt vanligt att företag utelämnar pensionsåtaganden från redovisningen 
och gör felaktiga beräkningar av dessa. Vidare kan en missvisande bild 
uppstå när åtagandena är större än vad som faktiskt redovisas, vilket inträffar 
då ett företag har förmånsbestämda pensionsplaner och det insatta 
pensionskapitalet har minskat i värde utan att företaget redovisat ett större 
åtagande. En missvisande bild kan även sägas uppstå då företag redovisar 
pensionsåtaganden utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser.  
  
Revisorers granskning av pensionsåtaganden består bland annat av att se till 
så att åtagandena är korrekt beräknade, att samtliga anställda finns med, att 
notupplysningarna ger rätt bild av åtagandena och att det inte finns några 
dolda, ej redovisade, pensionsåtaganden. I undersökningen framkom också 
att revisorer över lag lägger ned lite tid på pensionsåtaganden i revisionen 
idag. I många fall görs enbart översiktliga granskningar, där posternas 
rimlighet bedöms. 
 
Nyckelord: pensionsåtaganden, skulder, avsättningar, ansvarsförbindelser,    
                    rättvisande bild, revision  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förkortningar 
 
 
ATP = Allmän Tilläggspension 
 
BFL = Bokföringslag (1999:1078) 
 
BFN = Bokföringsnämnden  
 
BFNAR = Bokföringsnämndens Allmänna Råd 
 
EU = Europeiska Unionen  
 
FAR = Föreningen Auktoriserade Revisorer  
 
FAR SRS = Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 
 
IAS = International Accounting Standards 
 
IASB =International Accounting Standards Board  
 
RR = Redovisningsrådet 
 
VD = Verkställande Direktör 
 
ÅRL = Årsredovisningslag (1995:1554) 
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1. Inledning 
 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrunden till uppsatsens 
ämnesinriktning. Vidare förs en diskussion kring de problem och frågor som 
kan identifieras inom det valda problemområdet. Diskussionen mynnar ut i 
en problemformulering och ett syfte. Kapitlet avslutas med en disposition 
över uppsatsens olika delar.  
 
 

1.1  Bakgrundsbeskrivning 
 
Tiden som pensionär är en tid då många väljer att förverkliga livsdrömmar 
som de inte haft möjlighet att uppfylla under den yrkesverksamma tiden. För 
att kunna ha en guldkantad tillvaro fram mot ålderns höst krävs dock att 
pensionen är tryggad genom ett undansatt kapital. Pensionen kommer idag 
från staten, arbetsgivaren och den enskilda privatpersonen och består av den 
allmänna pensionen, avtalspensionen och den privata pensionen. Sedan 
ATP-systemet1 avvecklades har avtalspensionen och den privata pensionen 
fått större betydelse, eftersom storleken på den allmänna pensionen blivit 
mindre (www.kp.se A).  
 
Avtalspensionens ökade betydelse märks inte minst i organisationers 
årsredovisningar, där pensionsåtagandena i många fall är större än någonsin. 
Två bidragande faktorer till detta sägs vara den stora gruppen 40- och 50-
talister samt en genomsnittlig livslängd som stigit i takt med framsteg inom 
den medicinska forskningen (Josefsson, Borås Tidning 2007-03-11, s. 39). 
 
Det har sedan länge funnits en stor osäkerhet kring pensionsskulderna i 
många svenska företags balansräkningar. Detta har sin förklaring i att 
pensionsåtaganden innebär skyldigheter som ofta regleras först i en avlägsen 
framtid, vilket gör att det är mycket svårt att fastställa ett nuvärde av dessa. 
Eftersom skulderna ifråga tenderat utgöra en relativt stor del av företags 
totala skuldsättning, har det varit angeläget att minimera osäkerheten i så 
stor utsträckning som möjligt (Janzon, Balans 4, 2003). 
                                                 
1 Allmän tilläggspension (ATP) var en komplettering till folkpensionen och       
   beräknades med hänsyn till den försäkrades arbetsinkomster. ATP-systemet  
   ersattes av det nya pensionssystemet 1999 (  A). www.kp.se
 

http://www.kp.se/
http://www.kp.se/
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Behovet av ett enhetligt sätt att redovisa och beskriva de ekonomiska 
konsekvenserna av lämnade pensionslöften, accentuerades under tidigt 2000-
tal genom en växande oro på den internationella finansmarknaden. Oron 
gällde flera av de stora bolagens pensionsskulder (Janzon, Balans 4, 2003). 
 
I Sverige resulterade den efterfrågade standardiseringen i 
Redovisningsrådets 29:e rekommendation, Ersättningar till anställda. 
Rekommendationen började tillämpas av svenska börsbolag den 1 januari 
2004 och är, med ett fåtal undantag, en direktöversättning av International 
Accounting Standard (IAS) 19, med samma namn (Janzon, Balans 4, 2003). 
 
De senaste åren har det internationella samarbetet intensifierats inom en rad 
olika områden. Vad gäller redovisning inom EU är det organisationen 
International Accounting Standard Board (IASB) som styrt utvecklingen. I 
syfte att öka jämförbarheten och harmoniseringen mellan olika länder har 
IASB utvecklat gemensamma redovisningsstandarder (IAS) för unionens 
medlemsländer (Bjuvberg, Skattenytt 1-2, 2004). Efter att beslut tagits inom 
EU blev IASBs standarder, den 1 januari 2005, gällande normer för samtliga 
europeiska noterade koncerner. Från att ha tillämpat RR 29, övergick de 
svenska börsbolagen därmed till att tillämpa IAS 19 (www.ec.europa.eu).   
 

1.2 Problemdiskussion 
 
I och med IAS 19 har redovisning av pensionsåtaganden blivit mer homogen 
i de svenska börsbolagen, men hur ser situationen ut för de mindre företagen 
i Sverige?  
 
Små, medelstora och stora företag som inte ingår i koncerner skall idag 
upprätta sina finansiella rapporter i enlighet med årsredovisningslagen 
(1995:1554). De har dessutom en skyldighet att följa antingen RR 1-29 eller 
Bokföringsnämndens allmänna rekommendationer (BFNAR) (FARs 
Samlingsvolym 2005 del 1, s. 361). I det senare regelverket behandlas 
pensionsåtaganden i FAR 4, Redovisning av pensionsskuld och 
pensionskostnad2. 

 
2 Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) gick den 1 september 2006 samman     
  med Svenska Revisorsamfundet (SRS) och bildade FAR SRS  
  (Branschorganisationen för revisorer och rådgivare). Organisationen har som  
  uppgift att utveckla revisionsbranschen genom att ge ut rekommendationer, vilket   
  tidigare var FARs uppgift. Rekommendationerna från FAR finns kvar och gäller    
  under det gamla namnet, precis som tidigare (www.farsrs.se A). 

http://ec.europa.eu/
http://www.farsrs.se/
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Rekommendationen beskriver kortfattat hur dessa bör redovisas och hänvisar 
för övrigt till lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse, 
Finansinspektionens försäkringstekniska beräkningsmetoder och 
årsredovisningslagen (1995:1554) (FARs Samlingsvolym 2005 del 1, s. 
1423-1424).  
 
Trots FAR 4 och tillhörande lagar och riktlinjer finns idag en mångfald av 
redovisningssätt vad gäller pensionsåtaganden i små företag. Detta visar sig 
vid en närmare undersökning av berörda poster och tillhörande 
nothänvisningar i företagens årsredovisningar. Skillnaderna ligger främst i 
vad företagen väljer att redovisa under rubrikerna avsättningar respektive 
ansvarsförbindelser3. Kan detta vara resultatet av att befintliga lagar och 
rekommendationer, i flera avseenden, lämnar utrymme för företags egna 
tolkningar eller finns det andra bakomliggande faktorer som gör att 
redovisningen av pensionsåtagandena skiljer sig åt? 
 
Per Thorell, professor i företagsrätt vid Uppsala universitet och verksam vid 
Ernst & Young i Stockholm, är en av de som uppmärksammat skillnaderna i 
redovisning av pensionsåtaganden. I boken Företagens redovisning (2003, s. 
105) konstaterar han att företag inte sällan redovisar sina pensionsskulder 
utanför balansräkningen, som ansvarsförbindelser, trots att åtagandena utgör 
befintliga förpliktelser. En tänkbar förklaring till detta är, enligt Thorell, att 
en retroaktiv skuldföring av ackumulerade åtaganden skulle få alltför stora 
konsekvenser för ett företags redovisade ställning. Av den anledningen 
ändras inte tidigare ”felaktiga” praxis.  
 
Jämförbarhet är ett av de krav som ställs på årsredovisningar i syfte att 
användarna av desamma skall kunna bilda sig uppfattningar om företags 
finansiella ställningar. Tanken är att användarna dels skall ha möjlighet att 
jämföra finansiella rapporter från olika företag och dels att kunna se 
utvecklingen över tiden (Artsberg 2005, s. 168).  
 
För att kravet på jämförbarhet skall bli uppfyllt fordras att 
värderingsprinciper och redovisningstekniker förblir oförändrade inom ett 
företag från år till år och att likartade transaktioner och händelser behandlas 
på samma sätt i olika företag (Thorell 2003. s. 36). Frågan är om de riktlinjer 
för redovisning av pensionsåtaganden som finns idag är tillräckliga för att en 
sådan jämförbarhet skall vara möjlig. Lämnar företag så mycket information 
att intressenter kan förstå huvuddragen kring och innebörden i 
pensionsåtagandena? Framgår det hur mycket pensionslöftena kostar, hur de 

 
3 Fredrik Ekelund, Auktoriserad revisor Ernst & Young Borås, intervju 2007-04-16. 
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skall finansieras och om företagen verkligen har ”råd” att infria löftena? Om 
nuvarande redovisningspraxis medför en försämrad jämförbarhet, vad får 
detta för konsekvenser för intressenterna? 
 
I debattidningen inom redovisning och revision, Balans, kritiseras nuvarande 
regler gällande redovisning av pensionsåtaganden. Björn Nilsson, 
seniorkonsult på Hewitt, Retirement & Financial Management framhåller i 
en artikel (Balans 8-9, 2005) att det råder en otillfredsställande transparens 
mellan de olika situationer i vilka pensionsutfästelser värderas. Han hävdar 
vidare att det borde vara vällovligt att, oavsett ur vilket perspektiv frågan 
studeras, öka graden av transparens genom att skapa mer konsistenta ramar 
för värdering av pensionsutfästelser. 
 
När ett företag åtar sig att i framtiden utbetala pension till anställda och detta 
kapital behålls inom företaget, måste ett nuvärde av pensionsförpliktelserna 
varje balansdag fastställas. Detta görs med hjälp av försäkringstekniska 
beräkningsmetoder som innehåller antaganden om flera olika parametrar 
(FARs Samlingsvolym 2005 del 1, s. 1423).  
 
Att fastställa storleken av pensionsåtaganden kan således innebära 
användning av mycket komplicerade matematiska formler. Samtidigt finns 
ett regelverk som tycks lämna utrymme för företags egna tolkningar. Frågan 
är om komplexiteten som är förenad med åtagandena och avsaknaden av ett 
enhetligt sätt att redovisa desamma på, kan leda till att företag beskriver de 
ekonomiska konsekvenserna av lämnade pensionslöften, på ett sådant sätt att 
en missvisande bild av finansiell ställning uppstår.   
 
Det åligger revisorer att granska företags årsredovisningar och fastställa att 
dessa inte strider mot gällande lagar och rekommendationer. De skall även 
kontrollera så att rätt bild av resultat och finansiell ställning ges (Thorell 
2003, s. 135). I takt med att arbetsbördan och styrningen av en revisors 
arbete ökat de senaste åren samtidigt som intressenterna förväntat sig allt 
mer av revisorn, har det så kallade förväntningsgapet blivit påtagligt. 
Förväntningsgapet kännetecknas av att allmänheten och revisorn har skilda 
uppfattningar om revisionens innebörd (Artsberg 2005, s. 116).  
 
Med beaktande av att tiden för en revision är relativt knapp och redovisning 
av pensionsåtaganden är ett omfattande och komplext område, ställer sig 
författarna frågande till vilken kontroll som egentligen görs av området. 
Granskar revisorer de matematiska uträkningar som pensionsåtaganden i 
vissa fall baseras på eller görs en mer översiktlig kontroll genom jämförelser 
med föregående års siffror? Har revisorer tillräckligt med kunskap för att 
kunna bedöma att åtagandena på ett korrekt sätt återspeglar de verkliga?  
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1.3 Problemformulering  
 
Utifrån ovan förda diskussion har följande forskningsfrågor formulerats: 
 

 Varför redovisas pensionsåtaganden på olika sätt? 
 

 På vilka sätt kan redovisning av pensionsåtaganden ge en 
missvisande bild av ett företags resultat och finansiella ställning? 

 

 Hur granskas företags pensionsåtaganden?  
 

1.4 Syfte 
 
Huvudsyftet i denna uppsats är att undersöka varför företags redovisning av 
pensionsåtaganden skiljer sig åt och på vilka sätt redovisningen i fråga kan 
leda till en missvisande bild av resultat och finansiell ställning. Ett delsyfte 
är att undersöka hur revisorer granskar företags pensionsåtaganden. 
 

1.5 Avgränsning  
 
En avgränsning har gjorts till att behandla redovisningen och granskningen 
av pensionsåtaganden i små, medelstora och stora företag som inte ingår i 
koncerner och som inte tillämpar RR 29.  
 
Vidare har uppsatsen avgränsats till att undersöka hur de av bolagsstämman 
tillsatta revisorerna granskar företags pensionsåtaganden. Företags interna 
revisioner och övriga granskningar lämnas därhän.   
 

1.6 Disposition 
 
Nedan följer en kort beskrivning av uppsatsens fortsatta kapitelindelning: 
 
Kapitel 2 
 
I detta kapitel beskrivs de metodologiska ställningstaganden som ligger till 
grund för uppsatsens genomförande samt ges en djupare inblick i 
tillvägagångssättet som möjliggjort studien. 
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Kapitel 3 
 
Kapitel tre innehåller den teori som är utgångspunkt för analysen och 
tolkningen av uppsatsens empiriska material. 
 
Kapitel 4 
 
I kapitel fyra ges en kort förklaring av tillvägagångssättet vid den empiriska 
undersökningen. Vidare presenteras de revisorer som intervjuats samt 
redovisas det väsentliga av materialet som framkommit under intervjuerna.  
 
Kapitel 5 
 
I kapitel fem kopplas materialet från den empiriska undersökningen samman 
med de teorier som behandlats i kapitel tre, i syfte att finna likheter och 
skillnader.  
 
Kapitel 6 
 
I det sjätte kapitlet urskiljs de, med hänsyn till problemdiskussion och syfte, 
viktigaste slutsatserna som kunnat dras av uppsatsens studie.  
 
Kapitel 7 
  
I det sista kapitlet begrundas generaliserbarheten hos de framkomna 
slutsatserna, lämnas förslag till fortsatt forskning samt görs en sista 
reflektion kring den genomförda studien och ämnesområdet som sådant.   
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2. Metod 
 
 
I detta kapitel beskrivs de ställningstaganden som ligger till grund för 
uppsatsens genomförande samt ges en djupare inblick i tillvägagångssättet 
som möjliggjort studien. 
 
 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
Avgörande för varje vetenskaplig ansats är, enligt Åsberg (2000, s. 1), de så 
kallade a priori-val som görs före en empirisk undersökning tar vid. Dessa 
fastslår vilken värld en forskare söker kunskap om. 

2.1.1 Ontologi 
 
Den mest övergripande nivån för bestämning av hur människan uppfattar sin 
tillvaro brukar kallas ontologi. Det finns två huvudinriktningar inom 
ontologin: realism och idealism. Enligt den förstnämnda är verkligheten 
entydig och oberoende av de uppfattningar som finns hos sociala aktörer i 
samhället. Idealismen uttrycker istället att verkligheten beror på iakttagaren 
och av den anledningen är mångtydig och relativ (Åsberg 2000, s. 5-6).  
 
Undersökningen i denna uppsats består av intervjuer med revisorer, vilka 
kommer att besvara författarnas frågor utifrån sitt kunnande och sina 
erfarenheter. Därmed kan kunskap sägas sökas i en värld som är relativ och 
färgad av personliga värderingar och uppfattningar. I de fall forskare söker 
enhetlig kunskap om världen leder, enligt Åsberg (2000, s. 5), det 
ontologiska valet till att realismen underordnas idealismen eller vice versa. I 
denna uppsats kan idealismen på grundval av ovanstående resonemang sägas 
komma mer till uttryck än dess motsats. 

2.1.2 Epistemologi  
 
Epistemologi kommer ifrån grekiskans ”episteme”, som betyder kunskap 
eller vetande. Epistemologin ger uttryck för vad en person kan veta och hur 
ny kunskap kan nås och behandlar därmed kunskapens natur, möjlighet, 
ursprung och giltighet. Rationalism och empirism är två klassiska 
inriktningar inom epistemologin. Rationalismen gör gällande att kunskap 
grundar sig på förnuft och att den således finns att söka i subjektet, medan 
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empirismen istället hävdar att det är forskningsobjektet som är källan till 
kunskap och att ny sådan skapas genom iakttagelser (Åsberg 2000, s. 25 ff). 
 
Det finns föga litteratur kring problemområdet i föreliggande uppsats och 
författarnas kunskaper är av begränsad art. Av den anledningen kommer 
svaren på uppsatsens forskningsfrågor i stor utsträckning grunda sig på den 
kunskap och de erfarenheter som växer fram under den empiriska 
undersökningen. I överrensstämmelse med empirismen är det följaktligen 
undersökningen i sig som kommer vara den främsta källan till de slutsatser 
som presenteras sist i uppsatsen.  
 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
En uppsats problemdiskussion och syfte påverkar det vetenskapliga 
förhållningssätt som tillämpas i uppsatsens studie. Det finns två 
huvudsakliga förhållningssätt: hermeneutik och positivism (Patel och 
Davidsson 1994, s. 23). 

2.2.1 Hermeneutik  
 
Hermeneutik är läran om tolkning och förståelse. Den hermeneutiska teorin 
är holistisk, vilket innebär att enskilda parametrar inte kan isoleras och 
beskrivas var för sig, utan de får sin betydelse i relation till andra delar. 
Denna helhetsförståelse, att helheten används för att förstå delarna och vice 
versa, är central inom förhållningssättet (Andersen 1998, s. 186-187). Det 
ömsesidiga beroendet brukar även benämnas den hermeneutiska cirkeln 
(Holme och Solvang 1997, s. 95-96). Forskning som sker med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt kännetecknas av att forskare går in i 
undersökningssituationer med vissa förkunskaper. Förförståelsen betraktas 
som ett verktyg som skall underlätta tolkningen av forskningsobjektet (Patel 
och Davidsson 1994, s. 26). 

2.2.2 Positivism 
 
Det positivistiska förhållningssättet har sitt ursprung i den 
naturvetenskapliga traditionen som menar att all vetenskap bör konstrueras 
på samma sätt för att bli mer enhetlig. Enligt positivismen skall en forskares 
inflytande elimineras, vilket sker genom att denne alltid förblir objektiv i sitt 
arbete. Positivismen hävdar vidare att det endast finns två källor till kunskap: 
empiri och logik. Det innebär att ny kunskap antingen skapas genom 
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människans iakttagelser med de fem sinnena eller genom uträkningar med 
hjälp av logiska slutledningsmetoder (Patel och Davidsson 1994, s. 24). 
 
Genom att använda tidigare kunskaper, studera lagar, rekommendationer och 
annat material samt genom att intervjua revisorer, hoppas författarna kunna 
få en ökad förståelse för problematiken kring redovisning av 
pensionsåtaganden och därigenom kunna besvara uppsatsens 
forskningsfrågor. Det är således det hermeneutiska förhållningssättet, med 
ett pendlande mellan förförståelse och ny kunskap, teori och empiri, som 
kommer att känneteckna forskningen i uppsatsen.      
 

2.3 Vetenskaplig ansats 
 
Med avsikt att anknyta teori till empiri sker forskning utifrån olika ansatser, 
av vilka de mest förekommande är induktion och deduktion (Patel och 
Davidsson 1994, s. 20). 

2.3.1 Induktion  
 
Induktiva ansatser har sin utgångspunkt i empiriska undersökningar, där 
resultaten i ett fåtal observationer förmodas vara allmängiltiga. Detta antas 
för att generella och teoretiska slutsatser om helheten skall kunna dras. 
Empirin ligger således till grund för nya teorier (Patel och Davidsson 1994, 
s. 21). 

2.3.2 Deduktion 
 
Deduktiva ansatser utgår ifrån teorin i tolkningen av empirin, vilket innebär 
att befintliga teorier och allmänt accepterade principer används för att 
förklara enskilda fall (Patel och Davidsson 1994, s. 21). 

2.3.3 Abduktion 
 
Det finns även en tredje ansats, abduktion, som ligger i gränslandet mellan 
de tidigare omnämnda. Inom abduktionen pågår en ständig växelverkan 
mellan empiri och teori, som driver forskningsprocessen framåt. I likhet med 
induktionen utgår forskningen ifrån empirin men övergår sedan till att mer 
likna den deduktiva ansatsen (Åsberg 2000, s. 58-59). 
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Slutsatser och nya teorier kommer i uppsatsen formuleras utifrån de 
erfarenheter och kunskaper som uppkommer under forskningsperioden. I 
överensstämmelse med den induktiva ansatsen kommer empirin därmed vara 
utgångspunkt för forskningen. Dock kommer författarna även att utgå ifrån 
vedertagna teorier i form av lagar, rekommendationer och artiklar som 
behandlar ämnet. Genom att fortlöpande återkoppla teori till empiri och 
tvärtom, i enlighet med det abduktiva angreppssättet, anses studien få ett 
helhetsperspektiv som gör att syftet kan uppnås.     
 

2.4 Vetenskapligt angreppssätt 
 
För att lösa ett problem kan två olika angreppssätt användas: kvalitativt och 
kvantitativt. Valet mellan de två metoderna sker med utgångspunkt i den 
problemformulering som fastställts för en uppsats undersökning (Holme och 
Solvang 1997, s. 76). 

2.4.1 Kvalitativ metod 
 
Det kvalitativa angreppssättet karaktäriseras av att en helhetsbild skapas 
genom djupförståelse för ett undersökt problem. Syftet, enligt metoden, är att 
samla in och bearbeta information för att skapa ökad förståelse för de 
problem som studeras. Det kvalitativa angreppssättet innebär vidare att en 
forskare sätter sig själv i den undersöktes position och utifrån dennes 
perspektiv betraktar världen, för att på så vis säkerställa att syftet med 
utredningen uppnås (Holme och Solvang 1997, s. 79). 

2.4.2 Kvantitativ metod 
 
Vid tillämpning av det kvantitativa angreppssättet samlas ringa information 
om ett flertal undersökningsenheter, vilket betyder att studien går på bredden 
snarare än på djupet. Syftet i kvantitativa studier är att generalisera och 
strukturera information utifrån generella riktlinjer (Holme och Solvang 1997, 
s. 87-88). Anskaffat material omvandlas till siffror och mängder för att 
forskaren skall kunna genomföra statistiska analyser (Holme och Solvang 
1997, s. 157). 
 
Undersökningen i denna uppsats kräver information från externa parter, i 
form av revisorer. Intervjuerna med vederbörande ämnas vara av djupgående 
karaktär och skall förhoppningsvis leda till diskussioner. Materialet som 
framkommer under intervjuerna kommer struktureras och bearbetas i syfte 
att ge ökad förståelse för det inringade problemområdet. Med det sagt 
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stämmer det kvalitativa angreppssättet bäst överens med uppsatsens syfte 
och problemformulering. 
 

2.5 Forskningsmetod 
 
Syftet i en uppsats är avgörande för huruvida en forskning är av normativ 
eller deskriptiv art. En forskningsrapport med normativt angreppssätt har 
som mål att ge svar till hur verkligheten bör se ut, medan deskriptivt 
bedriven forskning syftar till att ge beskrivningar av hur verkligheten 
faktiskt är (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2006, s. 164). Vid deskriptiva 
undersökningar görs dessutom en begränsning till utredningar av endast ett 
fåtal aspekter inom ramen för problemområdet, vilket medför att 
beskrivningarna blir mer detaljerande (Patel och Davidsson 1994, s. 11). 
 
Då syftet i denna uppsats är att undersöka varför företags redovisning av 
pensionsåtaganden skiljer sig åt, på vilka sätt redovisningen i fråga kan leda 
till missvisande bilder av resultat och finansiell ställning och hur revisorer 
granskar företags pensionsåtaganden, kommer forskningen att ha ett klart 
deskriptivt angreppssätt. Det visar sig även genom den kvalitativa 
undersökningen i form av intervjuer. Dessa syftar till att ge en ökad 
förståelse för hur problemet ser ut inifrån för att möjliggöra en mer 
detaljerad beskrivning av områdets komplexitet. Författarna har ej för avsikt 
att resonera kring lämpligheten i att företag väljer ett sätt att redovisa 
pensionsåtaganden på framför ett annat. Avsikten är inte heller att komma 
med synpunkter på hur befintliga lagar och rekommendationer bör ändras 
med hänsyn till problematiken i fråga. Den normativa forskningen är därmed 
utesluten. 
 

2.6 Metod för datainsamling 
 
Ett av forskningsprocessens första moment är inhämtande av det material 
som erfordras för genomförandet av en tänkt studie. Ett sådant 
informationsunderlag kan vara av olika natur beroende på när, hur och varför 
informationen samlats in (Holme och Solvang 1997, s. 130). 

2.6.1 Primärdata  
 
Primärdata, som anskaffas av en forskare, står i direkt anknytning till den 
undersökning som skall göras. Karaktäristika för den här typen av data är att 
den sedan tidigare inte finns dokumenterad. Insamling av datan sker 
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huvudsakligen genom intervjuer och enkätundersökningar (Holme och 
Solvang 1997, s. 131-132). 

2.6.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata består av tryckta publikationer, till exempel böcker, 
tidningsartiklar och lagtext, och utgörs således av information som är 
insamlad och bearbetad av andra. Det är viktigt att behålla ett kritiskt 
förhållningssätt till datan ifråga, eftersom premisserna under vilka denna 
kom till ofta är okända. Det kan bidra till att läsaren vilseleds när denne skall 
försöka förstå och tolka innebörden i olika dokument (Holme och Solvang 
1997, s. 131-132). 
 
Uppsatsens studie kommer att inkludera såväl primär- som sekundärdata. 
Primärdatan, som i denna avhandling kommer att bestå av intervjuer, anses 
av författarna vara ett nödvändigt komplement till litteraturen, eftersom en 
mer heltäckande bild av problematiken på så vis kan ges. Som sekundärdata 
används i första hand lagar och rekommendationer som behandlar ämnet. 
Vissa tryckta publikationer, såsom kurslitteratur och aktuella 
tidningsartiklar, kommer också att användas för att framhäva uttalanden 
ifrån sakkunniga och därmed belysa områdets komplexitet ytterligare. 
 

2.7 Giltighetsanspråk 
 
Insamlad data för forskningsändamål bör alltid genomgå en kritisk 
granskning. Granskningens syfte är att fastställa datans tillförlitlighet och 
relevans samt förhindra att systematiska eller slumpmässiga fel uppstår 
(Holme och Solvang 1997, s. 163). I sammanhanget är validitet och 
reliabilitet två centrala begrepp. Dessa förhåller sig till varandra på ett 
sådant sätt att fokus inte enbart kan läggas på det ena eller det andra (Patel 
och Davidsson 1994, s. 85). I studier eftersträvas en så hög validitet och 
reliabilitet som möjligt (Holme och Solvang 1997, s. 163). 

2.7.1 Validitet 
 
Validitet är ett mått på hur väl mätningar utförs och på hur hög 
trovärdigheten hos dessa är (Halvorsen 1998, s. 41). För att uppnå en hög 
validitet krävs att det råder överensstämmelse mellan en studies teoretiska 
begrepp och empiriska variabler. Graden av denna överensstämmelse brukar 
benämnas definitionsvaliditet (Andersen 1998, s. 85). Validitet handlar även 
om att bedöma ifall de slutsatser som genererats från en undersökning 
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hänger ihop eller inte och i vilken utsträckning de kan sägas vara 
allmängiltiga. I det senare fallet brukar begreppet extern validitet, även kallat 
generaliserbarhet, användas (Bryman och Bell, 2005 s. 48-49).  
 
De frågor som, i samband med uppsatsens undersökning, ställs till 
respondenterna kommer att formuleras utifrån uppsatsens inringande 
problemområde. Utformningen av frågorna kommer även att ske med 
omsorg för att i minsta möjliga mån påverka respondenterna eller leda 
svaren i någon speciell riktning. Intervjufrågorna kommer att granskas och 
godkännas av handledaren före de används. Vidare kommer reflektioner 
göras kring giltighet och relevans hos allt insamlat material, i syfte att uppnå 
en högre trovärdighet. Med hänsyn till detta anses validiteten stärkas. 
Avseende slutsatsernas generaliserbarhet kan denna bedömas först när 
informationen som framkommit i samband med undersökningen tolkats och 
slutsatser dragits. Av den anledningen återfinns tankar kring 
generaliserbarheten i uppsatsens avslutande kapitel.  

2.7.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten uttrycker en mätnings noggrannhet och en hög sådan uppnås 
genom att mätningen sker på ett tillförlitligt sätt, där upprepade mätningar 
ger samma resultat (www.ne.se A). I de fall intervjuer eller observationer 
används i en studie, såsom i föreliggande uppsats, är undersökningens 
tillförlitlighet beroende av intervjuarens och observatörens förmåga att tolka 
de svar som framkommer. Hög reliabilitet uppnås vid strukturerade 
observationer och standardiserade intervjuer, där intervjuaren förhåller sig 
objektiv. Detta anses vara svårare att uppnå vid kvalitativa studier (Patel och 
Davidsson 1994, s. 87).  
 
I denna uppsats kommer ett och samma frågeformulär (se bilaga) vara 
utgångspunkt för alla intervjuer. På så sätt anses en godtagbar reliabilitet 
kunna uppnås, trots att undersökningen är av kvalitativ natur. 
 

2.8 Källkritik 
 
För att minimera risken att en forskning baseras på felaktigheter, måste en 
forskare förhålla sig kritisk till det material han för forskningsändamålet 
samlat in. Vid bedömningen av en källas trovärdighet är flera faktorer av 
intresse, till exempel när, var och varför informationen uppkommit samt vem 
som är upphovsman till den (Patel och Davidsson 1994, s. 55). Det är först 
när forskaren satt sig in i situationen för en källas uppkomst, som en korrekt 
tolkning av denna kan göras (Holme och Solvang 1997, s. 138). 

http://www.ne.se/
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I denna uppsats kommer lagar och rekommendationer till stor del vara 
utgångspunkt för forskningen. Författarna anser att detta är källor som har 
hög trovärdighet, eftersom de är noga granskade av lagutskott och godkända 
av riksdagsmajoritet före de antagits. Lagar innehåller inte några 
felaktigheter men kan tolkas på olika sätt. De kan också vara motsägelsefulla 
och stå i konflikt med varandra. Författarna utgår dock från att så inte är 
fallet.  
 
Uppsatsens undersökning, bestående av intervjuer med revisorer, kommer i 
stor utsträckning ligga till grund för de slutsatser som presenteras sist i 
uppsatsen. Informationen som erhålls vid intervjutillfällena kommer anses 
vara tillförlitlig, med anledning av respondenternas stora sakkunskaper. 
Dock är författarna medvetna om att intervjusvaren kommer att vara 
influerade av de kunskaper, attityder och tidigare erfarenheter som utgör 
respondenternas individuella referensramar. Detta tas under beaktande i 
analysen och tolkningen av de fakta som framkommit under intervjuerna.    
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3. Teoretisk referensram  
 
 
Detta kapitel innehåller en redogörelse för de begrepp, lagar, 
rekommendationer, rättsliga standarder och övriga relevanta fakta som 
ligger till grund för analysen och tolkningen av uppsatsens empiriska 
material. 
 
 

3.1 Pensionsåtaganden  
 
Idag kan företag trygga sina anställdas pensioner på ett flertal olika sätt. Det 
går emellertid att urskilja tre från mängden (Thorell 2003, s. 105).  
 
För det första kan arbetsgivare välja att teckna pensionsförsäkringar åt de 
anställda. Företagen betalar då kontinuerligt in en premie till ett 
försäkringsbolag under en så lång period som försäkringsavtalen sträcker 
sig. Det är försäkringsbolagen som förvaltar pengarna fram tills de anställda 
går i pension (www.forsakringsforbundet.com). Den här typen av 
pensionsåtagande kan redovisningsmässigt ses som ett enkelt sätt att kringgå 
problemen inom ett annars mycket komplext område. Ett företags 
förpliktelse utgörs varje period av de belopp som företaget bidragit med, det 
vill säga den summa som betalats in till ett försäkringsbolag (FARs 
Samlingsvolym 2005 del 1, s. 1196). Nackdelen med att låta 
försäkringsbolag förvalta pensionskapitalet är att dessa tar betalt för tjänsten, 
vilket kan bli förhållandevis kostsamt i ett längre perspektiv (www.ofr.se). 
 
För det andra kan kapital överföras till en pensionsstiftelse. 
Pensionsstiftelser skapas och ägs av företag men utgör fristående juridiska 
personer som är separerade från själva företagsverksamheten. 
Pensionsstiftelserna säkerställer att företag på rätt sätt fullgör sina 
pensionsförpliktelser. En fördel med pensionsstiftelser är att de, i jämförelse 
med anlitande av försäkringsbolag, är flexibla vad gäller pensionsålder, 
utformning av pensionsutfästelser och inflytandet över förvaltningen av de 
insatta medlen (www.lindebergs.se). Dessutom gynnas pensionsstiftelser 
eftersom de har förmånligare skattesatser än övriga juridiska personer 
(www.aff.se).  
 
För det tredje kan pensioner tryggas genom att kapital behålls inom företag 
och reserveras till den dagen de anställda skall gå i pension. Oftast sker detta 
genom en avsättning i balansräkningen under rubriken avsättningar till 

http://www.lindebergs.se/


pensioner. Posten kan ses som ett lån från de anställda till företaget. 
Fördelen med pensionslösningen är just att pengarna finns kvar i företaget 
fram tills utbetalning sker, vilket innebär att pensionskapitalet kan arbeta i 
rörelsen under tiden. Nackdelen med pensionslösningen är att 
pensionskapitalet måste särskiljas från företagets övriga kapital, vilket ofta 
medför svårigheter (www.set-revision.se).     
          

 
   FÖRETAG 

Anlitande av 
försäkringsbolag 
 

Bildande av 
pensionsstiftelse 

Pensionering i 
egen regi 

 
Figur 3.1: Tre sätt att trygga pensioner (Egen modell).  
 

3.1.1 Klassificering av pensionsplaner 
 
Pensionsåtaganden kan klassificeras antingen som avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda. Vilken kategori ett åtagande hamnar i beror på en 
pensionsplans ekonomiska innebörd enligt dess huvudregler och villkor 
(FARs Samlingsvolym 2005 del 1, s. 1196). 
 
Avgiftsbestämda planer kännetecknas av att en bestämd premie betalas in till 
ett försäkringsbolag eller en stiftelse som sköter hanteringen av 
pensionsplanen. Arbetstagaren har sedan möjlighet att välja hur premien 
skall placeras, till exempel i en traditionell försäkring eller fondförsäkring. I 
den avgiftsbestämda pensionsplanen utgörs pensionsförpliktelsen varje 
period av de belopp som företaget betalat in i form av premier (FARs 
Samlingsvolym 2005 del 1, s. 1196). Eftersom företagets åtagande är 
begränsat till det belopp företaget accepterat att bidra med, så är det 
arbetstagaren som bär risken för en eventuell värdeminskning av 
pensionskapitalet (FARs Samlingsvolym 2005 del 1, s. 1193). 
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Den förmånsbestämda planen är individuellt eller kollektivt utformad och 
garanterar en viss pension åt arbetstagaren, ofta motsvarande en viss procent 
av dennes lön. Arbetstagaren har i detta fall ingen möjlighet att påverka eller 
välja hur pensionskapitalet skall förvaltas (www.kp.se B). I 
förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse om att lämna 
överenskomna ersättningar i form av pension. Således är det företaget som 
innehar den väsentliga risken. Skulle utfallet eller den faktiska avkastningen 
på pensionsmedlen vara sämre än vad som anteciperats, kan företagets 
åtagande komma att bli större (FARs Samlingsvolym 2005 del 1, s. 1193). 
Av den anledningen kan den redovisningsmässiga överensstämmelsen 
mellan kostnaden för den förmånsbestämda planen och avgiften som betalats 
in, komma att utebli (FARs Samlingsvolym 2005 del 1, s. 1197).  
 

3.2 Redovisning av pensionsåtaganden och beskattning 
 
Europeiska kommissionens kontaktkommitté har givit respektive 
medlemsstat frihet att lagstifta om huruvida pensionsåtaganden skall 
redovisas som avsättningar eller om det skall finnas en valmöjlighet för 
företag att redovisa dem antingen som avsättningar eller som 
notupplysningar (Artsberg 2005, s. 308). 
 
Den svenska redovisningskommittén4 anser att pensionsåtaganden bör 
redovisas som avsättningar och inte som ansvarsförbindelser. 
Huvudargumentet för åsikten grundar sig på en teoretisk analys, i vilken det 
framkommit att åtagandena uppfyller kriterierna för att få klassificeras som 
en skuld.  Redovisningskommissionen menar att det, i normalfallet, inte 
heller är svårt att fastställa värdet på pensionsåtaganden, eftersom dessa kan 
beräknas på försäkringstekniska grunder. Trots detta är kommissionen av 
åsikten att möjligheten att redovisa pensionsförpliktelser som 
ansvarsförbindelser skall finnas kvar tills vidare. Innan ett slutgiltigt beslut i 
frågan kan fattas, måste det göras en närmare analys av kopplingen mellan 
redovisning av pensionsåtaganden och beskattning (Artsberg 2005, s. 308). 
Oberoende av hur företag tryggar anställdas pensioner så skall 
avkastningsskatt på pensionsmedlen betalas enligt lagen (1990:661) om 
avkastningsskatt på pensionsmedel. Skattesatsen uppgår till 15 procent och 
skatteunderlaget räknas schablonmässigt fram med ledning av 
statslåneräntan (lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel 3-9 § §).  
 

 
4 Redovisningskommittén är en enhet inom FAR SRS som utarbetar remissyttranden    
   och som aktivt verkar för utvecklingen av god redovisningssed (www.farsrs.se B).  
 

http://www.kp.se/
http://www.farsrs.se/


 
 
 
 
 
 
 
 

18

                                                

Företag skall dessutom erlägga en särskild löneskatt på kostnader för 
pensionsutfästelser. Redovisningen av denna görs i inkomstdeklarationen 
och exakt skattesats fastställs först vid taxeringen. I normalfallet uppgår 
skattesatsen till 24,26 procent (www.skatteverket.se). 
 
Enligt huvudregeln i inkomstskattelagen (1999:1229) (28 kap 5 §) har 
företag rätt att för varje anställd göra avdrag för den faktiska 
pensionskostnaden. Avdraget får dock inte överstiga 35 procent av den 
anställdes lön eller vara mer än 10 prisbasbelopp5.  
 
I praxis förekommer ofta att företag redovisar den delen av ett 
pensionsåtagande som är avdragsgill vid taxeringen som avsättning och 
resterande del som ansvarsförbindelse (Artsberg 2005, s. 308). Det beror på 
att åtagandena ofta är mer omfattande än skattereglerna medger avdrag för. 
En kostnadsföring skulle således bli för dyrbar, eftersom den belastar årets 
resultat utan avdrag för den skattereduktion som varje kostnad medför 
(Thorell 2003, s. 105). 
  

3.3 Lagar, definitioner och rekommendationer 
 
Redovisning av pensionsåtaganden omnämns i ett flertal lagar och 
rekommendationer. I samband med dessa förekommer även en del begrepp. 
Nedan ges en djupare inblick i en del av den för närvarande gällande 
regleringen av området samt definieras ett flertal viktiga begrepp.     

3.3.1 Årsredovisningslag   
 
Varje räkenskapsår är bokföringsskyldiga förpliktade att avsluta sin löpande 
bokföring. Företag som tillhör någon av kategorierna som omnämns i 
bokföringslagen (1999:1078) 6 kap 1 § har en skyldighet att avsluta 
bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra denna. Exempel på 
sådana associationsformer är aktiebolag, handelsbolag med juridiska 
delägare och ekonomiska föreningar (FARs Samlingsvolym 2005 del 1, s. 
268).  
 
Årsredovisningslagen (1995:1554) innehåller bestämmelser om upprättande 
och offentliggörande av årsredovisningar, koncernredovisningar och 
delårsrapporter. Lagen föreskriver även i viss mån hur de olika posterna i 

 
5 Prisbasbeloppet för inkomståret 2007 är 40 300 kronor (lagen (1962:381) om   
   allmän försäkring 1 kap 6 §). 
 

http://www.skatteverket.se/
http://lagen.nu/1962:381#K1P6
http://lagen.nu/1962:381#K1P6
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resultat- och balansräkningar skall redovisas (ÅRL 1 kap 1 §). Vad gäller 
företags pensionsåtaganden är bestämmelserna få. Av lagtexten framgår 
endast att uppgifter om det sammanlagda beloppet av kostnader och 
förpliktelser som avser pension eller liknande förmåner till 
styrelseledamöter, verkställande direktörer och motsvarande 
befattningshavare, skall lämnas (ÅRL 5 kap 22 §).  
 
I en vidare granskning av årsredovisningslagen och förarbetena till denna 
återfinns emellertid skrivelser om hur företag bör behandla sina 
pensionsförpliktelser i redovisningen. Där framkommer att 
pensionsåtaganden kan redovisas som ansvarsförbindelser men att 
åtagandena mer korrekt redovisas som en skuld eller avsättning (www.bfn.se 
A).             

3.3.2 Skuld 
 
Begreppet skuld är inte definierat av svenska lagstiftare eller normgivare 
(Thorell 2003, s. 104). I den internationella föreställningsramen (IASB) 
fastslås emellertid att vissa kriterier måste vara uppfyllda för att en skuld 
skall få redovisas i balansräkningen. För det första skall det finnas en 
befintlig förpliktelse som innebär en skyldighet eller ett ansvar att agera på 
ett visst sätt. För det andra skall förpliktelsen ha uppkommit till följd av 
inträffade transaktioner eller andra händelser. För det tredje skall 
förpliktelsen förväntas leda till ett utflöde av ekonomiska resurser från 
företaget som innefattar ekonomiska fördelar (IASBs Föreställningsram 
2007, punkt 60-64).  
 
Som ett komplement till ovanstående kriterier finns det även ett krav på 
mätbarhet. Skulden måste kunna mätas till sin storlek på ett tillförlitligt sätt 
för att få redovisas i balansräkningen (Thorell 2003, s. 104).   
 
Årsredovisningslagen (1995:1554) fastslår att som avsättningar skall sådana 
förpliktelser redovisas som är hänförliga till innevarande eller tidigare 
räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin 
förekomst men ovissa till belopp eller  tidpunkt då de skall infrias (ÅRL 3 
kap 9 §). Med utgångspunkt i hur avsättningar definieras kan en skuld sägas 
vara en förpliktelse som är säker såväl till förekomsten som till beloppet och 
tidpunkten för förpliktelsens reglering (Smith 2006, s. 96-102).  

3.3.3 Avsättning 
 
Avsättningar, och även ansvarsförbindelser, finns mer preciserade i 
Redovisningsrådets 16:e rekommendation, Avsättningar, ansvarsförbindelser 

http://www.bfn.se/
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och eventualtillgångar. En avsättning definieras i FARs Samlingsvolym 
(2005 del 1, s. 983) som en skuld som är oviss med avseende på belopp eller 
tidpunkt då den kommer att regleras. Vidare fastställs att ett företag skall 
redovisa en avsättning i balansräkningen då: 
 

- det har ett åtagande (legalt eller informellt) som en följd av en  
inträffad händelse 

- det är troligt att ett utflöde av resurser som utgör ekonomiska 
fördelar kommer att krävas för att reglera åtagandet och 

- en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
 

I dagsläget finns ingen motsvarande rekommendation bland 
Bokföringsnämndens allmänna rekommendationer eller vägledande 
publikationer. År 2003 skickade Bokföringsnämnden ut ett utkast på remiss 
gällande redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser vid 
upprättandet av årsbokslut, årsredovisningar eller delårsrapporter. Utkastet 
baserade sig på RR 16 men vissa områden hade modifierats i syfte att 
förenkla redovisningen för näringsdrivande icke-noterade företag 
(www.bfn.se B). Utkastet resulterade emellertid aldrig i något allmänt råd, 
varför det fortfarande är Redovisningsrådets rekommendation som får vara 
ett stöd då frågetecken kring begreppen i fråga uppstår.    
 
Avsättningar bokförs på balansräkningens passivsida. Om en post inte kan 
anses vara tillförlitlig på grund av att den är mycket svårbedömd samtidigt 
som fastställandet av dess storlek grundar sig på subjektiva värderingar, skall 
istället upplysning lämnas om att en ansvarsförbindelse föreligger (Artsberg 
2005, s. 302).  

3.3.4 Ansvarsförbindelse 
 
En ansvarsförbindelse är ett möjligt åtagande som härrör från inträffade 
händelser och vars förekomst endast kan bekräftas av att en eller flera osäkra 
framtida händelser, som inte helt ligger inom ett företags egen kontroll, 
inträffar eller uteblir. En ansvarsförbindelse kan även vara ett åtagande till 
följd av inträffade händelser som inte redovisas som skuld eller avsättning, 
på grund av att det antingen inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer 
att ske eller för att åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet (FARs Samlingsvolym 2005 del 1, s. 987).  
 
Redovisning av ansvarsförbindelser brukar sägas ske inom linjen. Med detta 
menas att posten ifråga varken påverkar resultat eller finansiell ställning, 
utan är tänkt att vara en upplysning om att företaget har ställt vissa 
säkerheter eller ingått förbindelser för vilka ansvar kan komma att utkrävas i 

http://www.bfn.se/
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framtiden. Nyckelordet i bedömningen av vad som är en ansvarsförbindelse 
respektive avsättning är, enligt ÅRL, sannolikhet. Så fort det är sannolikt att 
ett åtagande kan komma att behöva infrias så skall resultat och ställning 
påverkas. Posten skall då redovisas som avsättning eller skuld istället för 
som ansvarsförbindelse (Thorell 2003, s. 120).  
 
Gränsen mellan vad som är en skuld eller en avsättning, som skall redovisas 
i balansräkningen och ett sådant åtagande som endast behöver redovisas 
inom linjen eller inte alls, är ofta hårfin. Mycket handlar om företags egna 
bedömningar. En tumregel är dock att om det föreligger minsta risk för att 
åtagandet kan komma att behöva infrias, så skall upplysningar om detta 
lämnas. Är risken för att åtagandet behöver infrias stor så skall posten, som 
tidigare nämnts, skuldföras (Thorell 2003, s. 120).   

3.3.5 FARs rekommendation nr. 4  
 
Frågor rörande redovisning av pensionsskulder och pensionskostnader i 
främst aktiebolags årsredovisningar behandlas i FAR 4. Rekommendationen 
koncentrerar sig på ”pensionering i företags egna regi”, vars innebörd 
klargjorts i teoriavsnittet under rubriken pensionsåtaganden. När företag 
tryggar pensioner till sina anställda på detta sätt, måste varje år ett nuvärde 
av förpliktelserna fastställas. Nuvärdet, som även benämns kapitalvärdet, 
beräknas på försäkringstekniska grunder som fastställs av 
Finansinspektionen. I beräkningarna tas hänsyn till en rad olika parametrar, 
såsom pensionsnivå, ålder och i vilken grad full pension blivit intjänad 
(FARs Samlingsvolym 2005 del 1, s. 1423). För att få fram värdet av 
pensionsåtagandena diskonteras slutligen de framtida 
pensionsutbetalningarna till beräkningstidpunkten, med användning av en 
diskonteringsränta (Nilson, Balans 8-9, 2005).
 
I rekommendationen nämns, med hänvisning till årsredovisningslagen, att 
det finns en möjlighet för företag att redovisa pensionsåtaganden inom linjen 
som ansvarsförbindelser istället för att skuldföra desamma. Trots att ÅRL 
medger en sådan redovisning anser FAR att det vore ”synnerligen önskvärt” 
att alla pensionsåtaganden skuldföres i form av avsättning (FARs 
Samlingsvolym 2005 del 1, s. 1424). FAR har drivit frågan om en 
obligatorisk skuldföring av pensionsåtaganden sedan 1969. Då 
rekommenderade FAR för första gången att pensioner skulle redovisas i 
balansräkningen och inte enbart som ansvarsförbindelser (Artsberg 2005, s. 
308).    
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3.4 Praxis som styr redovisningen 
 
I vedertagen lagstiftning inom redovisningsområdet finns ett övergripande 
krav om att företags bokslut skall upprättas i enlighet med god 
redovisningssed och rättvisande bild (www.bfn.se C).  

3.4.1 God redovisningssed 
 
I både bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554) 
finns begreppet god redovisningssed omnämnt som en rättslig standard 
(www.bfn.se C).  
 
God redovisningssed är en allmän föreskrift för redovisning och definieras i 
förarbetena till bokföringslagen från 1976 som ”en faktiskt förekommande 
praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga” 
(Thomasson et al. 2004, s. 104). Bokföringslagen (4 kap 2 §) fastslår således 
att bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. Även i årsredovisningslagen (2 kap 2 §) klargörs 
att företags årsredovisningar skall upprättas på ett överskådligt sätt och i 
enlighet med nämnda sed. 
 
Begreppet god redovisningssed har tillkommit till följd av att BFL och ÅRL 
saknar detaljföreskrifter. Anledningen till detta är att lagstiftarna inte ansett 
det vara möjligt att ta in specifika bestämmelser i lagen (Thomasson et al. 
2004, s. 104).  
 
God redovisningssed kan idag beskrivas som de normer, utöver lag och 
föreskrifter, som grundas på praxis, rekommendationer och uttalanden från 
normgivande organisationer, framförallt från Bokföringsnämnden, 
Redovisningsrådet och Finansinspektionen. Begreppet innefattar således dels 
en förekommande praxis, det vill säga hur något görs och dels uttalanden 
från expertisen inom redovisningsområdet, alltså uttalanden om hur något 
bör göras (Thomasson et al. 2004, s. 104). 

3.4.2 Rättvisande bild 
 
Begreppet rättvisande bild introducerades i den svenska 
redovisningslagstiftningen genom årsredovisningslagen år 1995. Rättvisande 
bild är en översättning av det anglosaxiska redovisningsbegreppet ”true and 
fair view” och sedan begreppet infördes i EU:s medlemsländer har det 
kommit att färgas av respektive lands redovisningslagstiftning, -tradition och 
-praxis (Thomasson et al. 2004, s. 109).  

http://www.bfn.se/
http://www.bfn.se/
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I Sverige betraktas begreppet rättvisande bild som överordnat begreppet god 
redovisningssed men underordnat lagstiftningen. Det innebär således att det 
är otillåtet att med referens till begreppet rättvisande bild bryta mot lagen 
(Thomasson et al. 2004, s. 109). Rättvisande bild uppnås då årsredovisningar 
ställs upp på ett överskådligt sätt och i enlighet med begreppet god 
redovisningssed, där resultat- och balansräkningar tillsammans med noter 
ger rätt bild av resultat och finansiell ställning. Om ett företag väljer att 
avvika från god redovisningssed för att uppnå en rättvisande bild skall 
upplysning om detta lämnas i not (Thomasson et al. 2004, s. 110). 
 
Det kan vara svårt att i förväg avgöra vad som är en rättvisande bild av 
företags resultat och finansiella ställning. Ofta är det varje enskilt företag 
och dess särpräglade förhållanden som från fall till fall som avgör vad som 
är en rättvisande bild (Thomasson et al. 2004, s. 110).  
 

3.5 Revisorns skyldigheter vid revisionen 
 
En revisor har i revisionen som uppgift att granska verksamheters 
redovisning och förvaltning. Med hjälp av informationen som framgår av 
redovisningen och andra ekonomiska rapporter skall en revisor analysera om 
ett företags ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. En 
revisor skall även ge råd om vad som bör förbättras inför ett nytt 
verksamhetsår i en så kallad granskningsrapport, i vilken de iakttagelser och 
bedömningar som gjorts finns samlade. Efter avslutad granskning avges 
revisionsberättelse (www.ams.se).  
 
Enligt revisorslagen (2001:883) (20 §) skall en revisor utföra sina uppdrag 
med självständighet och opartiskhet, det vill säga denna skall vara objektiv i 
sina ställningstaganden. Vidare skall revisionsverksamhet vara organiserad 
på ett sådant sätt att en revisors opartiskhet, självständighet och objektivitet 
säkerställs. 
I revisionslagen (1999:1079) finns bestämmelser om revision för vissa 
fysiska och juridiska personer. Lagen föreskriver bland annat vad en revisors 
skyldigheter innefattar. Det framgår att en revisor skall granska ett företags 
årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 
kräver (revisionslagen 5 §).   
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3.5.1 God revisionssed  
 
Begreppet god revisionssed kan sägas vara det kriterium eller den måttstock 
som kvaliteten hos en revisors granskningsarbete mäts efter (Thorell 2003, s. 
135). Syftet med god revisionssed är att tillhandahålla en revisor ett 
minimum av ledning för att underlätta dennes bestämning av revisionens 
omfattning. God revisionssed skall därmed understödja valet av de 
granskningsåtgärder och granskningsmetoder som används i uppfyllandet av 
granskningens syfte (www.eca.europa.eu). Begreppet kan sägas vara 
revisionens motsvarighet till redovisningsbegreppet god redovisningssed 
(Thorell 2003, s. 134).  
 
Utöver vedertagen lagstiftning betraktas god revisionssed som den viktigaste 
utgångspunkten för revisorer (FARs Revisionsbok 2002, s. 83). För att det 
skall vara möjligt att fullt ut följa seden måste en revisor hålla sig uppdaterad 
om vad som händer i företagen under årets gång (FARs samlingsvolym 2005 
del 2, s. 78).   
 
Förutom god revisionssed skall revisorer även iaktta god revisorssed, vilken 
innefattar etiska normer för yrkesutbildningen. Det råder ett ömsesidigt 
samband mellan god revisionssed och god revisorssed. God revisionssed kan 
uppnås först då god revisorssed har efterföljts. Sederna är unika för Sverige 
och har utarbetats av FAR SRS. Andra länder har sina motsvarigheter till 
begreppen som påverkar revisionens utförande (www.ne.se B).  

3.5.2 Granskningsprocessen 
 
En revisors uppgift i revisionen är att granska företags årsredovisningar. Ur 
kontroll- och effektivitetssynpunkt bedömer revisorn företags räkenskaper 
och rutiner, vilket på så sätt lämnar en form av garanti om att sådan 
information som presenteras i årsredovisningar är korrekt och i enlighet med 
begreppet rättvisande bild (Thorell 2003, s. 132-134).  
 
I revisionen ingår även en granskning av företags förvaltning. Denna skall 
klarlägga om åtgärder eller försummelser gjorda av VD eller 
styrelseledamöter kan leda till att de blir ersättningsskyldiga gentemot 
företaget. Revisionens syften är att skydda företags intressenter och statens 
särintressen i form av bolagsskatt, moms och arbetsgivaravgifter (Thorell 
2003, s. 132-134).  
 
Hur en revision genomförs beror på principerna om väsentlighet och risk. 
Principerna är vägledande för revisorer och avgör en revisions inriktning och 
omfattning. Som hjälp i bedömningen görs ofta en så kallad riskanalys. I 

http://www.eca.europa.eu)/
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denna kartläggs områden där det finns risk för att väsentliga fel, som 
påverkar årsredovisningens innehåll och bedömningen av förvaltningen, 
uppstår. Fel anses vara väsentliga om de är av sådan art och omfattning att 
de hade påverkat en intressent i dennes ställningstagande (Thorell 2003, s. 
137). 
 
I Sverige är det vanligast att revisorer gör så kallade fragmentariska 
granskningar, vilka innebär att enskilda fakturor granskas, i syfte att verifiera 
dess existens. Motsatsen till den fragmentariska granskningen är 
helhetsbedömning6.   
  
Efter avslutad granskning avges revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är 
en offentlig årlig redogörelse, likt en standardiserad rapport, som meddelar 
resultatet av revisionen. Revisionsberättelsen kan antingen vara ren eller 
oren. Den rena kan ses som ett standardiserat dokument fastställt av FAR, 
medan den orena innehåller anmärkningar eller invändningar som är så pass 
väsentliga att de måste offentliggöras. Orena revisionsberättelser uppstår 
främst när årsredovisningar avviker från god redovisningssed eller står i strid 
med gällande lagstiftning (FARs Revisionsbok 2002, s. 61-62). 

3.5.3 Förväntningsgapet 
 
I samband med att flertalet konkurser och redovisningsskandaler de senaste 
åren har föregåtts av rena revisionsberättelser, har uppmärksamhet riktats 
mot revisorer och deras arbetssätt (Artsberg 2005, s. 116). I sammanhanget 
har en diskrepans mellan vad en revision förväntas leverera jämfört med vad 
den i själva verket levererar, uppmärksammats. Företeelsen har fått 
benämningen förväntningsgap och sägs vara följden av att 
revisorsprofessionen och allmänheten har skilda uppfattningar om 
revisionens inriktning och revisorns skyldigheter (Johansson et al. 2005, s. 
64). 
Enligt Thorell (2003, s. 132) är revisionsberättelsen förmodligen den minst 
förstådda delen av en årsredovisning. Han menar att allmänheten som regel 
har uppfattningen att revisionen, vars utfall åskådliggörs i 
förvaltningsberättelsen, lämnar en garanti för att räkenskaperna och 
årsredovisningen är upprättade korrekt och stämmer överens med lagar och 
övriga regler. Revisionen förväntas enkelt uttryckt vara en försäkran om att 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av det granskade företaget.  
 

 
6 Jürgen Claussen, Universitetsadjunkt Högskolan i Borås, föreläsning 2006-12-11. 
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Thorell, och många med honom, anser emellertid inte att revisionen och 
revisionsberättelsen är garantier för att årsredovisningen och dess delar är 
korrekta och rättvisande. Revisionsberättelsen bör, enligt vederbörande 
(2003, s. 140), istället ses som en rapport som uppkommit genom en specifik 
kontrollmetod och som syftar till att ge intressenter uppgifter som i rimlig 
grad kan anses tillförlitliga.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Empiri 
 
 
I detta kapitel ges en kort introduktion till förfaringssättet vid den empiriska 
undersökningen. Vidare presenteras de tre revisorer som utgjort grunden för 
uppsatsens undersökning, samt redovisas det väsentliga av materialet som 
framkommit i samband med intervjuerna.  
 
 

4.1 Inledning  
 
För att kunna besvara forskningsfrågorna i denna uppsats har en empirisk 
undersökning gjorts. Tillvägagångssättet vid undersökningen och 
färdigställandet av empiriavsnittet åskådliggörs i modellen nedan. 

 

Författande av 
empiriavsnitt 

Genomförande av 
empirisk undersökning 

Bearbetning av material 

Sammanställning av 
empiriskt material 

– Intervjuer med revisorer  
   under perioden 16-23 april 2007 

– Omvandling av inspelade    
   intervjuer till fysisk text 

– Selektiv granskning av  
   fysisk text med beaktande  
   av uppsatsens syfte 

– Utgångspunkt i tre huvudområden;  
   redovisning av pensionsåtaganden,    
   missvisande bild av finansiell  
   ställning och granskaning   
   av pensionsåtaganden 

Förförståelse   Teori   Forskningsfrågor 

 
 
Figur 4.1: Förfaringssätt vid färdigställande av empirikapitel (Egen modell). 
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4.2 Presentation av respondenter 
 
Respondenter har valts utefter de möjligheter som författarnas nätverk av 
kontakter lämnat, de tillfrågades intresse för ämnet och kunskaperna hos 
vederbörande. De representerade byråerna utgörs främst av de stora inom 
området men innefattar även en auktoriserad revisor som driver egen 
revisionsbyrå. Samtliga intervjuer har genomförts i Borås.    

4.2.1 Thomas Bohlin, KPMG  
 
Thomas Bohlin började arbeta på KPMG i Göteborg 1987. Sedan 1993 har 
han varit verksam i och chef för kontoret i Borås. I slutet av 1990-talet blev 
han invald som delägare i koncernen och idag arbetar han med både små och 
stora företag. Bohlin blev auktoriserad revisor 1992.  
 
KPMG har 1 500 medarbetare vid 60 kontor runt om i landet och är ett av 
Sveriges ledande kunskapsföretag inom ekonomisk information. Kontoret i 
Borås har idag åtta medarbetare.   

4.2.2 Fredrik Ekelund, Ernst & Young  
 
Fredrik Ekelund började arbeta som revisorsassistent på Ernst & Young 
1988. Sedan 1994 är Ekelund auktoriserad revisor för företag, organisationer 
och föreningar av olika storlek. Förutom revisorsuppdragen arbetar Ekelund 
även med kvalificerade redovisningsfrågor samt som lärare inom Ernst & 
Youngs internutbildning.  
 
Ernst & Young är ett globalt revisionsföretag samt en av de största 
revisionsbyråerna i Sverige. Byrån har 1 750 anställda på ett sjuttiotal kontor 
runt om i landet. Boråskontoret har 31 anställda.   

4.2.3 Karl-Johan Kjöllerström, K-J K Revisionsbyrå AB  
 
Karl-Johan Kjöllerström började arbeta som revisorsassistent på KPMG 
1985. Kjöllerström blev auktoriserad revisor 1990 och startade egen 
revisionsbyrå 1991. Byrån har koncentrerat sig på mindre och medelstora 
företag och merparten av kunderna är fåmans- och familjeföretag inom ett 
flertal olika branscher. Kjöllerström arbetar själv i företaget och samarbetar 
vid behov med andra revisionsbyråer samt har kontakt med ett flertal 
ekonomikonsulter och redovisningsbyråer.  



 
 
 
 
 
 
 
 

29

4.3 Redovisning av pensionsåtaganden 

4.3.1 Ett komplext område 
 
Att redovisning av pensionsåtaganden är ett komplext område är 
respondenterna överens om. Bohlin påpekar dock att området är stort och att 
alla delar inte medför svårigheter i samma utsträckning.   
 
Ekelund anser att dagens redovisning av pensionsåtaganden är ”rena vilda 
västern”. Han tror bland annat att det är resultatet av att det finns så många 
olika lagar, riktlinjer och klassifikationer av företag. Han hänvisar till 
årsredovisningslagen, som skiljer på små och stora företag och 
Bokföringsnämnden, som klassar företag som små, medelstora eller stora. 
Ekelund påpekar samtidigt att redovisningsregleringen för närvarande är 
inne i en övergångsfas, där det nya systemet klassificerar företag enligt 
nedan, där K står för kategori: 
 

- K1: Enskilda näringsidkare och handelsbolag som ägs av fysiska   
       personer 

- K2: Små företag (enligt definition i ÅRL)  
- K3: Stora företag (enligt definition i ÅRL) 
- K4: Företag som tillämpar IFRS/IAS-reglerna                           

 
Med hänsyn till den rådande situationen menar Ekelund att det är svårt för 
företag att veta vad de skall följa och att det av den anledningen lätt blir fel. 
Samtidigt medger lagstiftningen olika alternativ. Det finns, enligt Ekelund, 
inte bara ett rätt sätt att redovisa på, vilket också leder till att redovisningen 
skiljer sig åt i olika företag.    
 
Enligt Kjöllerström är redovisning av pensionsåtaganden utan tvekan ett 
komplext område. Vidare menar han att det i stort sett krävs att man arbetar 
på försäkringsbolag och har en viss utbildning för att till fullo kunna förstå 
den föreliggande problematiken. Kjöllerström anser att svårigheterna med 
pensionsåtagandena kommer av att förpliktelserna sträcker sig över en lång 
tidsperiod och att företag i fastställandet av dessa måste ta hänsyn till en rad 
olika faktorer. 
    
Ekelunds uppfattning är att pensionsåtaganden och redovisningen av dessa 
generellt sett är mindre komplexa i mindre företag. Han upplever att små 
företag i allmänhet inte tycker att behandlingen av pensionsåtaganden i 
redovisningen vållar särskilt stora problem och att de, när det blir för svårt, 
tar hjälp utifrån av redovisningskonsulter eller revisorer.    
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4.3.2 De vanligaste pensionslösningarna 
 
Kjöllerström förklarar att det finns två traditionella former avseende 
pensionsutfästelser åt anställda, nämligen Fora och Alecta. Fora är 
dominerande vad gäller försäkringar åt företags kollektivanställda medan 
Alecta främst används när tjänstemän skall försäkras.  
 
Utifrån Kjöllerströms erfarenheter väljer företag vanligtvis att köpa tjänster 
från något av ovanstående pensionsinstitut via försäkringsbolag, till exempel 
Länsförsäkringar, Skandia eller Folksam.  
 
Enligt Bohlin ser företag inbetalning av premier som det enklaste sättet att 
lösa problemet med pensionsåtaganden på. Kjöllerström delar Bohlins 
uppfattning och uppskattar att nio av tio företag väljer att köpa 
helhetslösningar till skillnad från att ha egna pensionslösningar. Han 
förklarar vidare att det vanligtvis är ägarledda företag som väljer den senare 
typen av pensionslösning och att de i dessa fall tar kontakt med en revisor, 
ett försäkringsbolag eller en försäkringsmäklare för att hantera situationen på 
rätt sätt.   
 
Bohlin upplever att det är relativt ovanligt att företag bildar egna 
pensionsstiftelser och påpekar att en anledning till detta kan vara att 
revisorer inte förespråkar det i någon större utsträckning. Att företag behåller 
pensionskapitalet och tillämpar ”pensionering i egen regi” är, enligt Bohlins 
mening, inte heller särskilt vanligt.      

4.3.3 Skuld, avsättning eller ansvarsförbindelse 
 
Årsredovisningslagen tillåter idag att pensionsåtaganden redovisas inom 
linjen, som ansvarsförbindelser, istället för som skuld eller avsättning.  
 
Utifrån Ekelunds erfarenheter är det idag relativt vanligt att företag utnyttjar 
möjligheten att lägga pensionsåtagandena utanför balansräkningen. Han har 
även uppmärksammat ett flertal andra varianter, där till exempel en del av 
åtagandena skuldförs och en annan del redovisas som ansvarsförbindelse. 
Personligen anser han att pensionsåtaganden bör skuldföras men tycker 
samtidigt att det enligt god redovisningssed är godkänt att redovisa 
åtagandena som ansvarförbindelser.     
 
Ekelund påpekar vidare att Bokföringsnämnden för ett antal år sedan kom 
med ett utkast som innehöll krav på en skuldföring av pensionsåtaganden, 
men att detta aldrig resulterade i en rekommendation. Istället började arbetet 
med den nya kategoriseringen och de nya reglerna för företag: K1-K4.  
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Kjöllerström har själv inte stött på den här typen av redovisning av 
pensionsåtaganden men tycker rent spontant att det låter felaktigt att 
redovisa åtagandena som ansvarsförbindelser. Han menar istället att 
pensionsåtaganden skall tas upp som skuld eller avsättning och att 
gränsdragningen däremellan kan vara svår. 
  
Grundregeln för Bohlin är att alla pensionsåtaganden skall skuldföras. Den 
åsikten har han haft under hela sin 20-åriga yrkesverksamma tid. Han kan 
dra sig till minnes att det varit diskussioner vid ett par uppdrag som han 
tilldelats där problematiken i fråga har funnits. I dessa fallen har Bohlin 
tidigt stridit för att företagen oavsett omständigheter skall skuldföra 
åtagandena istället för att lägga dem utanför balansräkningen. Generellt har 
Bohlin dock uppfattningen att det är relativt ovanligt att företag väljer att 
redovisa pensionsåtaganden som ansvarsförbindelser. 
  
Att redovisa en del av ett åtagande som skuld och resten som 
ansvarsförbindelse ger absolut inte någon rättvisande bild, menar 
Kjöllerström. Han ser det som ett problem, inte bara för att det ger en 
missvisande bild utan också för att det är en slags skatteplanering. 
Kjöllerström fastslår att en ansvarsförbindelse enbart är en civilrättslig 
upplysning i årsredovisningen och ingen bokförd transaktion, vilket innebär 
att den inte ger några skattekonsekvenser. Är det däremot en avsättning eller 
skuld så bokförs denna och då får det konsekvenser.  
 
Enligt Ekelund är just skatteeffekterna ofta avgörande för om företag i 
årsredovisningen väljer att redovisa pensionsåtaganden som avsättningar 
eller ansvarsförbindelser. 

4.3.4 Pensionsåtaganden och beskattning  
 
När ett företag bokför en pensionskostnad i resultaträkningen drabbas 
företaget av löneskatt. Detsamma gäller när en avsättning i balansräkningen 
görs. Kjöllerström förklarar att det under flera år har förts en diskussion 
kring när löneskatten egentligen bör påföras. Han uttrycker vidare att det kan 
verka orättvist att företag tvingas betala skatt redan vid avsättningen 
eftersom själva utbetalningen sker längre fram i tiden, men fastställer att så 
är fallet idag.   
 
Storleken av företags pensionskostnader kan variera från år till år, eftersom 
företag kan välja att sätta av mer till pensioner de år som det går bra för 
företaget. Enligt Ekelunds erfarenheter är det främst små företag som 
utnyttjar denna möjlighet och han ser det som en form av skatteplanering. 
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Ekelund tror också att de skattemässiga konsekvenserna kan påverka företag 
i valet mellan att redovisa pensionsåtaganden som avsättningar och 
ansvarsförbindelser. Detta är, enligt honom, också mer påtagligt i mindre 
företag i fall där till exempel en direktpension7 har utfästs åt VD:n och 
företaget inte vill att denna skall påverka resultatet. I sådana fall skuldförs 
inte åtagandet och löneskatten utan redovisas enbart som ansvarsförbindelse.  
 
Kjöllerström tror däremot att skatteplanering kopplat till pensioner sällan 
förekommer. Han menar att det istället finns andra områden där en tydlig 
skatteplanering kan urskiljas, bland annat när företag värderar varulager. 
Bohlin ser inte heller någon uppenbar koppling mellan företags redovisning 
av pensionsåtaganden och gängse skatteregler.    
 

4.4 Missvisande bild av resultat och finansiell ställning 

4.4.1 Vanliga fel 
 
Redovisning av pensionsåtaganden är ett komplext område anser samtliga 
respondenter. Samtidigt delar de uppfattningen att företag generellt inte 
upplever särskilt stora svårigheter i samband med åtagandena, eftersom de 
ofta tar hjälp av redovisningskonsulter eller revisorer när de ställs inför 
problematiken. Trots detta stöter revisorer ofta på felaktigheter avseende 
pensionsåtaganden i granskningen av företags årsredovisningar.  
 
Enligt Ekelund består de flesta felen som upptäcks i revisionen av att företag 
har utelämnat pensionsåtaganden från redovisningen. Det första en revisor 
måste göra är därmed att utreda om ett företag har givit några nya 
pensionslöften under räkenskapsåret. Han belyser detta med ett exempel där 
en VD för ett litet företag under året har köpt värdepapper för en miljon 
kronor i syfte att trygga sin pension. I bokföringen syns emellertid endast ett 
minus i kassan och att företaget har en finansiell anläggningstillgång i form 
av värdepapper till ett motsvarande värde. Företaget har inte synliggjort att 
värdepapperna är pantsatta till förmån för VD:ns pension, vilket en revisor 
måste påpeka.      
 
Kjöllerström upplever att företag ofta gör slarvfel i sina beräkningar av 
pensionsåtaganden och att den redovisade informationen i årsredovisningens 
noter av den anledningen inte alltid ger en korrekt bild av åtagandenas 
storlek och kostnad.  

 
7 Direktpension är en företagsägd fondkapitalförsäkring med pensionslöfte    
  (www.nordea.se).
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Både Bohlin och Ekelund erfar att hanteringen av särskild löneskatt och 
avkastningsskatt i redovisningen många gånger utgör svårigheter för företag. 
Vanligt förekommande fel är att kostnaderna för dessa inte bokats upp i 
samband med skuldföringen av åtagandena, vilket kan få förhållandevis 
stora konsekvenser för resultatet.   

4.4.2 Tillförlitlighet hos redovisade pensionsåtaganden 
 
Det som redovisas i årsredovisningar skall enligt årsredovisningslagen ge en 
rättvisande bild av företags resultat och finansiella ställning. Det kan 
diskuteras om en missvisande bild kan uppstå vid företags redovisning av 
pensionsåtaganden med tanke på områdets komplexitet. 
 
Ekelund förklarar att många av de företag som har förmånsbestämda 
pensionsplaner har Alecta som pensionsinstitut. Alecta-planerna kan 
emellertid inte redovisas som förmånsbestämda pensionsplaner på grund av 
att försäkringsbolaget ifråga inte kan lämna de uppgifter som krävs för att en 
sådan redovisning skall vara möjlig. Därför redovisas Alecta-planerna som 
avgiftsbestämda pensionsplaner, vilket enligt Bohlin kan anses missvisande. 
 
Bohlin menar att företags pensionsåtaganden i dessa fall kan vara större än 
vad som faktiskt redovisas. Anledningen till detta är att företag kan tvingas 
tillskjuta kapital till följd av att det tidigare insatta kapitalet har minskat i 
värde. Vid de förmånsbestämda pensionsplanerna är det, i motsats till de 
avgiftsbestämda, företaget som bär risken, något som Bohlin inte tror att alla 
företag är medvetna om. Att företags redovisning av pensionsåtaganden 
skulle kunna leda till en missvisande bild av resultat och finansiell ställning 
är enligt Bohlin inte helt självklart men kan diskuteras.  
 
Kjöllerström tror inte det är möjligt att företags pensionsåtaganden kan ge en 
missvisande bild av resultat och finansiell ställning. Han påstår att risken är 
alldeles för låg för att så stora fel skall kunna uppstå.  
     
Utifrån Kjöllerströms erfarenheter är risken för fel som störst under det 
första året. Det är då som företag skall bestämma hur de skall redovisa samt 
eventuellt göra antaganden för att kunna beräkna pensionsåtagandenas 
storlek. Detta innebär ofta en viss form av osäkerhet. Kommande år kan 
företag upptäcka att de antaganden som gjordes år ett var felaktiga, varav en 
justering blir aktuell. Att företags åtaganden skulle kunna ge en missvisande 
bild tror trots allt Kjöllerström, som tidigare nämnts, inte är möjligt.  
 
Ekelund är av en annan åsikt. Han anser definitivt att redovisning av 
pensionsåtaganden kan leda till en missvisande bild av ett företags resultat 
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och finansiella ställning. Förklaringen till detta är, enligt honom, att 
pensionsåtagandena vanligtvis handlar om stora belopp och att en felaktig 
redovisning av dessa kan komma att påverka företags resultat avsevärt.     

4.4.3 Behovet av ytterligare reglering 
 
Det kan diskuteras huruvida de lagar, normer och rekommendationer som 
idag reglerar redovisningen av pensionsåtaganden är tillfredställande, med 
tanke på att de lämnar öppningar för olika redovisningssätt.    
 
Bohlins åsikt är att de anvisningar som företag idag har att rätta sig efter är 
tillräckliga. Han konstaterar också att de flesta företag har avgiftsbestämda 
pensioner och att de av den anledningen sällan medför svårigheter. Bohlin 
anser även att skattereglerna i viss mån hjälper till att reglera redovisningen 
eftersom dessa föreskriver vad företagen får och inte får.          
 
Ekelund anser att de spelregler som företagen idag förväntas följa är något 
otydliga. Vidare menar han att det faktum att företag måste vända sig till 
flera olika ställen för att få reda på vad som gäller för dem, gör det hela ännu 
svårare. Det är Ekelunds förhoppning att det nya systemet som 
Bokföringsnämnden håller på att utarbeta (K1-K4), kommer att göra 
redovisningen mer strukturerad, inte minst vad gäller redovisningen av 
pensionsåtaganden. Det nya regelverkat för små företag (K2) kommer, enligt 
Ekelund, sannolikt innehålla regler för en obligatorisk skuldföring av ett 
företags samtliga pensionsåtaganden.  
 

4.5 Granskning av pensionsåtaganden  

4.5.1 Revisorers kunskaper om pensionsåtaganden 
 
De årsredovisningar som företag upprättar skall granskas av en revisor. En 
revisor behöver därmed ha kunskap om samtliga områden som berörs inom 
redovisningen för att en korrekt granskning skall kunna utföras. Samtliga 
revisorer är, som tidigare nämnts, eniga om att redovisning av 
pensionsåtaganden är ett komplext område. Huruvida revisorers kunskaper 
inom området är tillräckliga kan diskuteras.      
  
Kjöllerström hävdar att kunskapsnivån inom området är allmänt låg hos 
revisorer. Bohlin delar hans uppfattning och uttrycker att området inte tillhör 
de som revisorer kan bäst. Båda nämner områdets komplexitet som den 
främsta anledningen. Kjöllerström vill, för att understryka sitt påstående, 
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hävda att det möjligtvis är en av tio revisorer som kan redovisning av 
pensionsåtaganden bra, men tillägger därefter att det inte ens är säkert att det 
är en så stor del.  

4.5.2 Granskningsprocessen  
 
Enligt Kjöllerström så följer revisionen idag ett väsentlighetstema. Det är de 
olika posternas storlek och risk som avgör vilken uppmärksamhet de får av 
revisorn. Granskningen av pensionsåtaganden består, enligt Kjöllerström, 
bland annat av att se till så att samtliga anställda är inkluderade i ett företags 
redovisade pensionsåtaganden samt att undersöka om utomstående, ej 
anställda, finns med bland åtagandena, eftersom detta är otillåtet. I 
granskningen synas också informationen som lämnats i noter, för att 
fastställa att denna är korrekt.  
     
Kjöllerström poängterar också att det inte alltid, av bokföringen, framgår 
vilka pensionsåtaganden som finns och vilken storlek åtagandena har. I vissa 
fall kan revisionen därmed bestå av att gå igenom olika underlag, för att 
finna eventuella dolda åtaganden och göra manuella beräkningar av 
storleken av dessa. Att detta är något som granskningen ofta innebär, är 
Bohlin och Ekelund eniga om. Båda uttrycker att det är vanligt att företag, 
ofta mindre sådana, har utställda pensionslöften som de inte lämnat någon 
information om. Efter att ha identifierat sådana dolda pensionsåtaganden blir 
nästa steg sedan, enligt Ekelund, att fastställa vad för typ av pensionslöften 
det rör sig om samt att hitta en lämplig lösning för hur dessa skall redovisas. 
 
Ekelund påpekar att det är viktigt för en revisor att lägga ned viss tid på 
pensionsåtagandena i revisionen, särskilt i de fall posterna är av väsentlig 
storlek. Han menar att felaktigheter i dessa kan få stora konsekvenser för 
uppvisat resultat. Bohlin har uppfattningen att revisorer över lag lägger ner 
lite tid på pensionsåtaganden i revisionen. Hans åsikt delas av Kjöllerström 
som uppskattar att de flesta revisorer idag enbart gör en översiktlig 
granskning av de redovisade pensionsåtagandena, i vilken posternas 
rimlighet bedöms.  
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5. Analys 
 
 
I detta kapitel kopplas materialet som framkommit i den empiriska 
undersökningen samman med de teorier som behandlats tidigare i 
uppsatsen, i syfte att finna likheter och avvikelser.  
 
 

5.1. Redovisning av pensionsåtaganden 
 
Det har sedan länge funnits en stor osäkerhet kring pensionsskulderna i 
många svenska företags balansräkningar. Detta har, enligt Janzon (Balans 4, 
2003), sin förklaring i att pensionsåtaganden innebär skyldigheter som ofta 
regleras först i en avlägsen framtid, vilket gör att det är mycket svårt att 
fastställa ett nuvärde av dessa. Den auktoriserade revisorn Kjöllerströms 
åsikt är att redovisning av pensionsåtaganden utan tvekan är ett komplext 
område. Även han understryker att svårigheterna med pensionsåtagandena 
kommer av att förpliktelserna sträcker sig över en lång tidsperiod och att 
företag i fastställandet av dessa måste ta hänsyn till en rad olika faktorer. 
 
Idag är redovisning av pensionsåtaganden omnämnt i ett flertal olika lagar 
och rekommendationer. Ekelund, auktoriserad revisor på Ernst & Young, 
tror att detta är en bidragande orsak till varför företag redovisar 
pensionsåtaganden olika. Han drar paralleller till årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämnden vars indelning av företag skiljer sig åt. Ekelund menar 
också att nuvarande system gör det svårt för företag att veta vad de skall 
följa och att det av den anledningen lätt blir fel. Dessa felkällor kan, om de 
inte upptäcks av revisorer, bidra till en icke homogen redovisning.  
 
Företag kan, enligt Thorell (2003, s. 105), trygga anställdas pensioner på tre 
olika sätt. För det första kan företag välja att teckna pensionsförsäkringar åt 
de anställda. I detta fall betalas en premie kontinuerligt in till ett 
försäkringsbolag. Enligt den auktoriserade revisorn Bohlin ser företag en 
sådan premiebetalning som det enklaste sättet att lösa problemet med 
pensionsåtaganden på. Kjöllerström delar Bohlins uppfattning och 
uppskattar att nio av tio företag väljer att köpa helhetslösningar från 
pensionsinstitut via försäkringsbolag, såsom Länsförsäkringar, Skandia eller 
Folksam.  
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För det andra kan företag bilda egna pensionsstiftelser, vars uppgift 
uteslutande är att förvalta företagens pensionskapital. Bohlin upplever att det 
är relativt ovanligt att företag bildar den här typen av stiftelser. Det tredje 
alternativet för tryggande av pensioner innebär att kapital behålls inom 
företag och reserveras till den dagen de anställda skall gå i pension. Att 
företag tillämpar en sådan ”pensionering i egen regi” är, enligt Bohlins 
uppfattning, inte heller särskilt vanligt.      
 
I en vidare granskning av årsredovisningslagen och förarbetena till denna 
återfinns skrivelser om hur företag bör behandla pensionsförpliktelser i 
redovisningen. Där framkommer att pensionsåtaganden kan redovisas som 
ansvarsförbindelser men att åtagandena mer korrekt redovisas som skuld 
eller avsättning (www.bfn.se A). Ekelund tror att det faktum att 
lagstiftningen medger olika alternativ, det vill säga att det inte bara finns ett 
rätt sätt att redovisa på, gör att företag väljer det sätt som gynnar dem mest. 
Av den anledningen ser redovisningen olika ut i olika företag.               
 
Enligt Artsberg (2005, s. 308) förekommer det idag att företag redovisar den 
delen av ett pensionsåtagande som är avdragsgill vid taxeringen som 
avsättning och resterande del som ansvarsförbindelse. Thorell (2003, s. 105) 
har uppmärksammat samma företeelse och tror att bakgrunden till detta är att 
åtagandena ofta är mer omfattande än skattereglerna medger avdrag för. För 
att undvika en belastning av årets resultat väljer företag att endast redovisa 
åtagandena som avsättning till den del de är avdragsgilla i resultaträkningen.       
 
Kjöllerström och Bohlin tror att en sådan typ av skatteplanering kopplat till 
pensioner är ovanlig. Kjöllerström menar att det finns andra områden, till 
exempel värdering av varulager, där företags skatteplanering tydligare kan 
urskiljas.    
 
Ekelund anser emellertid att det finns ett samband mellan företags 
pensionsåtaganden och nuvarande skatteregler. Ekelund hävdar att företag 
ofta avsätter mer till pensioner de år som ett starkt positivt resultat uppvisas. 
Han är övertygad om att detta sker till följd av att företag vill minska sitt 
skattepliktiga kapital och fastslår att det således är en slags skatteplanering. 
Ekelund hävdar också att de skattemässiga konsekvenserna många gånger är 
avgörande för om företag i årsredovisningen väljer att redovisa 
pensionsåtaganden som avsättningar eller ansvarsförbindelser. Han ser 
tendenser till detta i främst mindre företag till exempel när en direktpension 
utfästs och företaget inte vill att denna skall påverka resultatet.   
  
 
 

http://www.bfn.se/
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5.2. Missvisande bild av resultat och finansiell ställning 
 
Redovisning av pensionsåtaganden är ett huvudbry för många företag på 
grund av områdets komplexitet. Enligt Bohlin och Ekelund utgör ofta 
hanteringen av särskild löneskatt och avkastningsskatt svårigheter för 
företag. Revisorerna upplever att företagen ofta missar att boka upp 
skattekostnaderna i samband med skuldföringen av pensionsåtagandena, 
vilket enligt vederbörande kan få stora konsekvenser för företagens resultat.  
 
Gällande riktlinjer för redovisning av pensionsåtaganden är, enligt Ekelund, 
något otydliga. De lämnar utrymme för olika redovisningssätt, vilket gör det 
svårt för företag att veta vad som skall följas och av den anledningen blir det 
lätt fel. Utifrån Ekelunds erfarenheter består de flesta felen av att företag har 
utelämnat pensionsåtaganden från redovisningen.  
 
Kjöllerström upplever å andra sidan att företag oftast gör slarvfel i sina 
beräkningar, vilket medför att den redovisade informationen i 
årsredovisningens noter inte alltid ger en korrekt bild av åtagandenas storlek 
och kostnad. Svensk lagstiftning föreskriver dock att årsredovisningar skall 
ställas upp på ett överskådligt sätt så att en rättvisande bild av resultat och 
finansiell ställning uppvisas (Thomasson et al. 2004, s. 110).  
 
Enligt Artsberg (2005, s. 308) förekommer det ofta att företag redovisar den 
delen av ett pensionsåtagande som är avdragsgill vid taxeringen som 
avsättning och resterande del som ansvarsförbindelse. Kjöllerström menar att 
detta absolut inte ger någon rättvisande bild av ett företags finansiella 
ställning och ställer sig samtidigt frågande till hur vanligt det egentligen är.  
 
Ekelund påstår att företag kan redovisa pensionsåtaganden på ett sådant sätt 
att en missvisande bild av finansiell ställning uppstår. Han har två 
förklaringar till detta påstående. För det första avser pensionsåtaganden 
vanligtvis stora belopp och om dessa redovisas fel, vilket är relativt vanligt, 
kan ett företags resultat i hög grad komma att påverkas så att en missvisande 
bild uppstår. För det andra kan en missvisande bild uppstå då 
pensionsåtaganden redovisas som ansvarsförbindelser till följd av att dessa 
ligger utanför räkenskaperna och varken påverkar resultat eller ställning.   
 
Enligt Bohlin kan företags pensionsåtaganden vara större än vad som 
faktiskt redovisas. Han menar att företag kan tvingas tillskjuta kapital om 
tidigare insatt pensionskapital har minskat i värde. I FARs Samlingsvolym 
(2005 del 1, s. 1193-1197) delas pensionsplaner in i förmånsbestämda och 
avgiftsbestämda. I förmånsbestämda pensionsplaner har företag förpliktelser 
om att lämna en viss pension åt arbetstagare. Det är således företagen som 
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innehar den väsentliga risken. Skulle utfallet eller den faktiska avkastningen 
på pensionsmedlen vara sämre än vad som anteciperats kan, som Bohlin 
framförde, företagets åtagande komma att bli större. Detta skall i så fall 
framgå av redovisningen vilket många företag, enligt Bohlin, inte är 
medvetna om.    
 
Bohlin anser inte att det är självklart att företags redovisning av 
pensionsåtaganden kan leda till att en missvisande bild uppstår, men 
uttrycker samtidigt att det kan diskuteras. 
 

5.3 Granskning av pensionsåtaganden 
 
Av revisionslagen (1999:1079) framgår att en revisor skall granska ett 
företags årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. 
Lagen föreskriver att granskningen skall vara så ingående och omfattande 
som god revisionssed kräver (revisionslagen 5 §). 
 
Bohlin har uppfattningen att revisorer över lag lägger ner lite tid på 
pensionsåtaganden i revisionen. Hans åsikt delas av Kjöllerström som 
uppskattar att de flesta revisorer idag enbart gör översiktliga granskningar av 
företags redovisade pensionsåtaganden, i vilka posternas rimlighet bedöms.  
 
Hur en revision genomförs beror, enligt Thorell (2003, s. 137), på 
principerna om väsentlighet och risk. Principerna är vägledande för revisorer 
och avgör en revisions inriktning och omfattning. Kjöllerström påpekar även 
han att revisionen idag följer ett väsentlighetstema. Han förklarar att det är 
de olika posternas storlek och risk som avgör vilken uppmärksamhet de får 
av revisorn.  
 
Ekelund påpekar att det är viktigt för en revisor att lägga ned viss tid på 
pensionsåtaganden i revisionen, särskilt i de fall posterna är av väsentlig 
storlek, eftersom felaktigheter i dessa kan få stora konsekvenser för uppvisat 
resultat.   
 
Granskningen av pensionsåtaganden består, enligt Kjöllerström, bland annat 
av att se till så att samtliga anställda är inkluderade i ett företags redovisade 
pensionsåtaganden. Han menar också att det kan vara av värde att undersöka 
om utomstående, ej anställda, finns med bland åtagandena, eftersom detta är 
otillåtet. Sådan information som lämnas i noterna till resultat- och 
balansräkningar granskas också i syftet att fastställa att denna är korrekt.  
Enligt Jürgen Claussen, Universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås 
(föreläsning 2006-12-11), är det i Sverige vanligast att revisorer gör så 
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kallade fragmentariska granskningar, vilka innebär att enskilda fakturor 
granskas, i syfte att verifiera dess existens. Att gå in på en sådan detaljnivå 
anser samtliga respondenter ibland vara nödvändigt.  
 
Kjöllerström konstaterar att det inte alltid, av bokföringen, framgår vilka 
pensionsåtaganden som finns i ett företag och vilken storlek åtagandena har. 
Av den anledningen kan revisionen, enligt honom, bestå av att göra manuella 
beräkningar av åtagandenas storlek samt av att gå igenom olika underlag, för 
att finna eventuella dolda åtaganden. Enligt respondenternas erfarenheter är 
det vanligare att mindre företag utelämnar information om pensionslöften. 
 
I takt med att arbetsbördan och styrningen av en revisors arbete ökat de 
senaste åren, samtidigt som intressenterna förväntat sig allt mer av revisorn 
har, enligt Artsberg (2005, s. 116), det så kallade förväntningsgapet blivit 
mer påtagligt. Förväntningsgapet kännetecknas av att allmänheten och 
revisorn har skilda uppfattningar om revisorers skyldigheter och en revisions 
djup och inriktning (Johansson et al. 2005, s. 64). Det kan diskuteras 
huruvida det finns ett samband mellan förväntningsgapet, hur 
pensionsåtaganden granskas och kunskapsnivån hos dagens revisorer.  
 
Kjöllerström tror att kunskapsnivån inom det föreliggande området generellt 
sett är låg hos revisorer. Han hävdar att möjligtvis en av tio revisorer, om ens 
en så stor del, kan området bra. Bohlin delar i viss mån hans uppfattning och 
gör gällande att företags pensionsåtaganden och redovisning av dessa inte 
tillhör de områden som revisorer kan bäst. De båda respondenterna ser 
områdets komplexitet som den största anledningen till varför det är på det 
viset.  
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6. Slutsats  
 
 
I detta kapitel urskiljs de, med hänsyn till problemdiskussion och syfte, 
viktigaste slutsatserna som kunnat dras av uppsatsens studie.  
 
 
Varför redovisas pensionsåtaganden på olika sätt? 
 
Att redovisning av pensionsåtaganden är ett komplext område råder det 
ingen tvekan om. Vid ett intervjutillfälle framförde en revisor rent av åsikten 
att dagens redovisning av pensionsåtaganden är ”rena vilda västern”.  
 
Vad gäller anledningarna till varför företag redovisar pensionsåtaganden på 
olika sätt kan ett flertal bakomliggande orsaker identifieras. Områdets 
komplexitet är en sådan. I både teorin och empirin konstaterades att 
redovisning av pensionsåtaganden medför svårigheter dels till följd av att 
förpliktelserna innebär skyldigheter som ofta regleras först i en avlägsen 
framtid och dels för att företag måste ta hänsyn till en rad olika faktorer för 
att varje år kunna fastställa ett nuvärde av dessa.   
 
Idag saknas ett enhetligt regelverk för redovisning av pensionsåtaganden i 
mindre företag. De regler som företag förväntas följa upplevs, av 
respondenterna, som något otydliga. Samtidigt anses det faktum att företag 
måste vända sig till flera olika ställen, för att få reda på vad som gäller för 
dem, försvåra det hela ytterligare. En av revisorerna menade att nuvarande 
system gör så att företag inte sällan redovisar på fel sätt. Dessa felkällor kan, 
om de inte upptäcks i en revision, bidra till en icke homogen redovisning, det 
vill säga att redovisningen skiljer sig åt från företag till företag.  
 
Årsredovisningslagen innehåller en möjlighet för företag att redovisa 
pensionsåtaganden som ansvarsförbindelser istället för som skuld eller 
avsättning. Att lagstiftningen medger olika alternativ, det vill säga att det 
inte bara finns ett rätt sätt att redovisa på, är en anledning till att 
redovisningen ser olika ut i olika företag eftersom företag tenderar att välja 
det sätt som gynnar dem mest.  
 
Ett sådant medvetet val kan bland annat grunda sig på de skattemässiga 
konsekvenserna av redovisningen. I teorin framkom att företag ofta 
redovisar den delen av ett pensionsåtagande som är avdragsgill vid 
taxeringen som avsättning och resterande del som ansvarsförbindelse, i syfte 
att få betala så lite skatt som möjligt.  
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Vad gäller frågan om en skatteplanering kan vara motivet till att 
pensionsåtaganden redovisas olika var respondenterna oense. Två av 
revisorerna ansåg att skatteplanering kopplat till redovisning av pensioner är 
ovanligt. De menade istället att företags möjligheter att påverka resultat och 
skattesituation är större inom ett flertal andra områden, till exempel vid 
varulagervärdering.  
 
En av revisorerna hävdade dock att de skattemässiga konsekvenserna många 
gånger är avgörande för om företag i årsredovisningen väljer att redovisa 
pensionsåtaganden som avsättningar eller ansvarsförbindelser. Författarna 
drar slutsatsen att skatteplanering i samband med pensionsåtaganden 
förekommer men att det är vanligare att företag utnyttjar andra möjligheter 
för att minska sitt skattepliktiga resultat.  
 
På vilka sätt kan redovisning av pensionsåtagande ge en missvisande 
bild av ett företags resultat och finansiella ställning? 
 
Trots att svensk lagstiftning förskriver att årsredovisningar skall upprättas i 
enlighet med redovisningsbegreppet rättvisande bild, kan dagens redovisning 
av pensionsåtaganden leda till att en missvisande bild av resultat och 
finansiell ställning uppstår.  
 
En av respondenterna förklarade att företag ibland helt utelämnar sina 
pensionsåtaganden från redovisningen. Anledningen till detta är oftast att 
företagen missat att redovisa nya pensionslöften som lämnats till anställda 
under det gångna året. Eftersom pensionsåtaganden vanligtvis handlar om 
stora belopp kan utelämnandet av dessa göra att en missvisande bild av 
resultat och finansiell ställning uppstår.    
 
Under den empiriska undersökningen framkom att företag ofta gör felaktiga 
beräkningar av sina pensionsåtaganden. Felen gör att den information som 
redovisas i en årsredovisnings noter inte ger en korrekt bild av åtagandenas 
storlek och kostnad. Därmed kan en missvisande bild sägas uppstå. 
 
Författarna anser även att så är fallet när åtagandena är större än vad som 
faktiskt redovisas. Av både teorin och empirin framgick att företag som har 
förmånsbestämda pensionsplaner kan tvingas tillskjuta kapital till följd av att 
tidigare insatt pensionskapital minskat i värde. Detta är emellertid, enligt en 
av revisorerna, företag sällan medvetna om, varför pensionsåtagandena inte 
alltid på ett korrekt sätt speglar de verkliga.      
 
Företag har idag möjlighet att redovisa pensionsåtaganden som skuld, 
avsättning eller ansvarsförbindelse. Vilket sätt som tillämpas får 
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konsekvenser för resultat och finansiell ställning. En ansvarsförbindelse är 
ingen bokförd transaktion, utan en civilrättslig upplysning i årsredovisningen 
varför den finansiella påverkan uteblir. Pensionsåtaganden är dock befintliga 
förpliktelser varför en missvisande bild kan sägas uppstå då åtagandena 
redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser, till skillnad från 
som skuld eller avsättning.  
 
Hur företag behandlar pensionsåtaganden påverkar dess resultat och 
finansiella ställning och därmed även nyckeltalen. I samtliga fall som nämnts 
ovan påverkas till exempel soliditeten positivt. Författarna tror emellertid 
inte att företag medvetet redovisar pensionsåtaganden på ett visst sätt för att 
uppnå högre soliditet, även om en sådan i många avseenden eftersträvas.     
 
Hur granskas företags pensionsåtaganden? 
 
En revisors uppgift i revisionen är att granska företags bokföring och 
förvaltning. Granskningen sker ur kontroll- och effektivitetssynpunkt och 
resultatet av denna framgår av revisionsberättelsen som lämnas efter 
avslutad revision.  
 
Granskningen av företags pensionsåtaganden innebär bland annat att 
kontrollera så att samtliga anställda är inkluderade i redovisade 
pensionsåtaganden och att utomstående ej finns med bland dessa. Av 
bokföringen framgår inte alltid vilka pensionsåtaganden som finns i ett 
företag, varför en revisor kan behöva gå igenom underlag för att försöka 
hitta dolda åtaganden. Det kan i vissa fall även vara motiverat att kontrollera 
storleken av åtagandena genom manuella beräkningar. I granskningen synas 
också informationen som lämnats i noter, för att fastställa att denna är 
korrekt.  
 
Vid frågan om pensionsåtaganden har hög prioritet i revisionen, blev 
revisorernas spontana svar nej. De klargjorde emellertid att en revisions 
inriktning och omfattning påverkas av principerna om väsentlighet och risk. 
Utifrån den empiriska undersökningen drar författarna slutsatsen att 
revisorer över lag lägger ned lite tid på pensionsåtaganden i revisionen idag. 
Ofta görs enbart översiktliga granskningar, där posternas rimlighet bedöms. 
 
En tänkbar förklaring till varför en mer ingående granskning inte görs, anser 
författarna kunna vara många revisorers bristfälliga kunskaper inom 
området. I undersökningen framkom att företags pensionsåtaganden och 
redovisningen av desamma definitivt inte tillhör de områden som revisorer 
kan bäst. Områdets komplexitet uppgavs vara den främsta anledningen till 
detta. 
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7. Avslutande diskussion  
 
 
I detta kapitel återkopplas uppsatsens slutsatser till metodkapitlets 
giltighetsanspråk. Vidare lämnas förslag till fortsatt forskning samt görs en 
sista reflektion kring den genomförda studien och ämnesområdet som 
sådant.   
 
 

7.1 Generaliserbarhet 
 
För att återanknyta uppsatsens slutsatser till metodkapitlets giltighetsanspråk 
begrundas generaliserbarheten hos de framkomna slutsatserna. 
Generaliserbarhet beskriver i hur stor utsträckning resultaten från en 
genomförd undersökning kan generaliseras utöver den specifika 
undersökningskontexten. Hur en undersöknings respondenter valts ut är i 
detta sammanhang avgörande (Bryman och Bell 2005, s. 49).  
 
I denna uppsats valdes respondenterna bland annat med hänsyn till 
vederbörandes kunskap, bakgrund och arbetsplats. På grund av 
undersökningens tidsram valde författarna att göra tre djupgående intervjuer. 
Respondenterna utgjordes dels av en auktoriserad revisor med egen 
revisionsbyrå och dels av två revisorer från större byråer. Med anledning av 
detta torde urvalet, trots dess ringa omfattning, vara representativt för 
revisionsbranschen som helhet. Författarna anser även att så är fallet med de 
slutsatser som dragits av föreliggande studie. Andra studier genomförda 
under liknande omständigheter borde sannolikt resultera i samma slutsatser.  
 
Hur pass generaliserbara slutsatserna är utöver undersökningskontexten 
lämnar emellertid författarna till läsaren att avgöra. En så fyllig redogörelse 
av problemområdet anses ha lämnats så att en egen bedömning av 
generaliserbarheten kan göras.  
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Bokföringsnämnden beslutade i februari 2004 att ändra inriktning på 
normgivningen. Beslutet innebär att nämnden arbetar med att ta fram 
samlade regelverk som tillsammans med reglerna för noterade företag 
kommer att avse fyra olika kategorier av företag. I dagsläget håller 
regelverket för kategori 2, mindre företag (enligt definition i ÅRL 
(1995:1554) 1 kap 3 §), på att utvecklas. I en utskickad remiss av K2 finns 
bestämmelser om en obligatorisk skuldföring av pensionsåtaganden. K2 
beräknas kunna tas i bruk 1 januari 2008. I uppsatsens slutskede kontaktades 
Caisa Drefeldt, auktoriserad revisor vid KPMG i Göteborg och ledamot för 
Bokföringsnämnden, i syfte att få reda på vilken feedback BFN fått på 
remissen av K2, avseende de nya reglerna för redovisning av 
pensionsåtaganden. Drefeldt uppgav bland annat att utkastet kritiserats på 
grund av att företag som tidigare inte redovisat pensionsåtaganden som skuld 
eller avsättning, i och med de nya reglerna skulle kunna hamna i en 
kontrollbalansräkningssituation. Med hänsyn till detta skulle det vara av 
intresse att undersöka konsekvenserna av en övergång till K2 just för sådana 
företag som i nuläget redovisar pensionsåtaganden inom linjen.  
 
De nya reglerna i K2 skall leda till en mer strukturerad redovisning av 
pensionsåtaganden. Förutsatt att K2 vid införandet kommer att innehålla 
regler om en obligatorisk skuldföring av pensionsåtaganden, skulle det vara 
av intresse att utreda om den målsättningen uppfylls. En utredning skulle 
också kunna göras om huruvida de nya reglerna medför att en revisors arbete 
med att granska pensionsåtaganden förenklas.  
 
Vidare kan det diskuteras om de nya reglerna i K2 gällande 
pensionsåtaganden kan göra att skattereglerna förändras och vad 
konsekvenserna av detta i så fall blir. Artsberg (2005, s. 308) beskrev att före  
det att en skuldföring av åtagandena skulle kunna bli obligatorisk måste en 
närmare analys av frågan gällande kopplingen mellan redovisning av 
pensionsåtaganden och beskattning göras.  
 
Denna uppsats baserade sig på en kvalitativ undersökning där tre revisorer 
intervjuades. Vid intervjutillfällena framkom antaganden om att revisorers 
kunskaper om pensionsåtaganden generellt sett är bristfälliga. Av den 
anledningen skulle det vara spännande att undersöka hur stor kunskap 
revisorer egentligen har om olika pensionslösningar och redovisningen av 
dessa. Eventuellt skulle en kvantitativ undersökning kunna göras där 
utbildningsgrad, bakgrund, ålder och arbetsplats hos revisorer skiljer sig åt, i 
syfte att finna likheter och skillnader.  
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Författarna har studerat ett flertal årsredovisningar och funnit att dessa inte 
alltid ger tillfredsställande information om åtagandena och att det ofta är 
svårt att förstå innebörden av det som redovisas. Ytterligare förslag till 
forskning skulle därmed kunna vara att undersöka huruvida den information 
som lämnas i årsredovisningar gällande pensionsåtaganden är tillräcklig och 
begriplig för olika typer av intressenter.  
 

7.3 Författarnas slutord  
 
I början av januari uppmärksammade författarna en pågående debatt i 
tidskriften Balans utgiven av FAR SRS. Ämnet för diskussionen var 
redovisning av pensioner och huruvida denna kunde medföra att en 
missvisande bild av ett företags resultat och ställning, uppstod. Artiklarna i 
Balans tillsammans med det egna intresset för pensioner föranledde beslutet 
att i denna kandidatuppsats göra en djupdykning i företags redovisning av 
pensionsåtaganden.   
 
Nu, med ett flertal lärdomar i bagaget, kan författarna konstatera att 
ämnesvalet var rätt. Trots bakslag i form av byte av ämnesinriktning, 
oräkneliga förändringar av forskningsfrågor och svårigheter att hitta 
respondenter, har intresset för redovisning av pensionsåtaganden aldrig 
svalnat. Ett bevis på detta är den nyfikenhet för ämnet som fortfarande finns 
kvar och som blir påtaglig i avsnittet om förslag till fortsatt forskning.    
 
Författarna hoppas att uppsatsen har varit läsvärd och att den givit en ökad 
förståelse för ett mycket komplext område, nämligen företags redovisning av 
pensionsåtaganden.  
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Bilaga 
 
Diskussionsunderlag för intervjuer 
  
 

 Vad anser Ni som revisor om pensionsåtaganden? Är det ett komplext 
område?  Varför?  

 
 Upplever Ni att företag tycker att redovisning av pensionsåtaganden 

 innebär svårigheter?  
 

 Vilken storlek har de företag som Ni kommer i kontakt med? 
 

 Vilka pensionslösningar är de vanligaste? Hur redovisas dessa? 
 

 Hur stor tror Ni kunskapen om pensionsåtaganden generellt är hos 
 revisorer?  

 
 Hur granskas företags pensionsåtaganden i revisionen?   

 
 Hur stor tillförlitlighet kan företags redovisning av pensionsåtaganden 

 sägas ha? Ges en rätt bild av de faktiska åtagandena?  
 

 Upptäcker Ni som revisor ofta fel i företags redovisning av 
 pensionsåtaganden? Vad för typ av fel? 
 

 Anser Ni att de normer och riktlinjer som finns idag lämnar utrymme för 
 företags egna tolkningar när det gäller redovisning av 
 pensionsåtaganden? Hur visar sig detta? 
 

 Skulle Ni vilja påstå att redovisning av pensionsåtaganden kan leda till 
 att en missvisande bild av företags resultat och finansiella ställning  
 uppstår? Hur? 
 

 Kan ett skatteplaneringssyfte återspeglas i hur företag väljer att redovisa  
 pensionsåtaganden? Hur ser kopplingen mellan olika år ut? 
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