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Handledare: Sten Köpniwsky 
 
Titel: Mot ett ledningsperspektiv � I segmentrapportering 
 
Bakgrund och problem: Från och med 2005 är det obligatoriskt för alla 
börsnoterade företag inom EU att tillämpa IFRS, International Financial Reporting 
Standards, vid upprättandet av koncernredovisningen. En av dessa standarder är 
IAS 14, segmentrapportering. Den reglerar hur rörelsegrenar, affärsområden och 
marknadsområden ska redovisas. Nu finns ett utkast till standard från International 
Accounting Standards Board (IASB) som är tänkt att förändra och förbättra 
gällande standard avseende segmentrapportering, IAS 14. En annan orsak till den 
föreslagna förändringen är att eliminera skillnaderna i segmentrapporteringen 
mellan IAS 14 och den amerikanska standarden SFAS 131, vilket är en del i det 
konvergensprojekt som pågår mellan FASB och IASB. Alla är välkomna att lämna 
synpunkter på förslaget till och med den 19 maj 2006.1 Om den föreslagna 
förändringen blir ny standard för segmentrapportering, kommer det att innebära 
förändringar för alla berörda företag. 
 
Syfte: Att undersöka vad revisorer, företag och analytiker tror om den föreslagna 
förändringen av segmentrapporteringen och vilka konsekvenser det kan medföra. Vi 
ska också undersöka om olika intressenter uppfattar olika för- och nackdelar med 
förslaget. 
 
Metod: Vi har använt oss av det hermeneutiska synsättet där den kvalitativa 
metoden står i centrum. Vår datainsamling består av intervjuer via möten, telefon 
samt frågor via e-post för att samla in nödvändig fakta till vår empiri. 
 
Resultat, slutsatser: Alla tre perspektiven vi intervjuade var positiva till en 
harmonisering av redovisningsreglerna generellt, men alla var inte positiva till 
samtliga delar i den föreslagna förändringen av segmentrapporteringen. 
 
Framtida studier: Ett förslag är att efter en tid göra en liknande studie som vi gjort 
i syfte att undersöka vilka konsekvenser förändringen medfört för de tre 
perspektiven. 
 
Nyckelord: Segmentrapportering, Ledningsperspektiv, IAS 14, ED 8, SFAS 131 

                                                
1 Kil-woo Lee, Project Manager, CommentLetters@iasb.org or 



  
 

Abstract  
Master of Business Administration and Economics, School of Business at the 
University of Stockholm, Master thesis 10 credits, spring semester 2006 
 
Authors: Behnosh Yaghobi and Rose-Marie Engström 
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Title: Towards a management perspective � In segment reporting 
 
Background and problem: Since 2005 it is mandatory for listed companies within 
the EU to apply IFRS, International Financial Reporting Standards, in their consoli-
dated accounts. One of the standards is IAS 14 Segment reporting. It regulates how 
business segments, business units and business areas shall be reported. An exposure 
draft has been issued by the International Accounting Standards Board (IASB) 
aimed to change and improve the current standard regarding segment reporting, IAS 
14. Another main objective is the eliminate the current differences between IAS 14 
and the US Standard SFAS 131, in line with the convergence project between 
FASB and IASB. All are welcome to express their opinions of the proposal until 
May 19th, 2006. If the proposed change becomes new standard for segment report-
ing, all affected companies will have to alter the way they conduct their segments 
reporting. 
 
Purpose: The purpose is to look into what auditors, companies and analysts thinks 
about the proposed change of the segment reporting and to evaluate what conse-
quences these can convey. We will also observe if these groups have different opin-
ions of the advantages and disadvantages with this proposal. 
 
Method: We have chosen a hermeneutic point of view and it falls naturally that we 
have chosen to use a qualitative method. We chose to gather all the relevant facts 
through interviews, either through meetings or through e-mail correspondence. 
 
Conclusions: All three perspectives we interviewed were positive to the harmonisa-
tions of accounting standards, but all of them were not positive to each part of the 
proposed change in the segments reporting. 
 
Future studies: One suggestion for future studies is to after some time has past 
make a similar study about what consequences the changes has brought on the three 
perspectives. 
 
Key words: Segment reporting, management approach, IAS 14, ED 8, SFAS 131 
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Förkortningar och förklaringar 
 

ED  Exposure Drafts (typ av remiss) 

FAS  Financial Accounting Standards 

FASB  Financial Accounting Standards Board  

IAS  International Accounting Standards 

IASB  International Accounting Standards Board 

IASC  International Accounting Standards Committee 

IFRS  International Financial Reporting Standards,  

RR  Redovisningsrådet  

BFN  Bokföringsnämnden 

SFAS (FAS)  Statements of Financial Standards 

EFRAG  The European Financial Reporting Advisory Group 

US GAAP  General accepted accounting principles 

ARC  The Accounting Regulatory Committee  

Segment  Affärsområde, marknadsområde eller rörelsegren 

Segmentrapportering Redovisning per rörelsegren 

Ledningsperspektiv Den interna ekonomiska information som ledningen 

använder i sitt beslutsfattande. 



  
 

Beskrivning av FASB och IASB 
Här följer en kort beskrivning av International Accounting Standards Board och 
Financial Accounting Standards Board, som vi fortsättningsvis kallar för IASB och 
FASB. Detta gör vi för att alla ska kunna förstå innehållet i uppsatsen utan att i 
förväg vara insatt i organisationernas roller. Informationen till detta stycke är främst 
hämtat från organisationernas hemsidor. 
 
IASB och FASB är två organisationer som ger ut standarder för redovisning och 
finansiell rapportering. IASB är en internationell organisation och FASB är en 
nationell organisation i USA. Syftet med deras arbete är att förbättra redan 
befintliga standarder samt ge ut nya. Deras främsta mål är att ge ut standarder som 
underlättar att göra företagens finansiella information likvärdig och jämförbar. 
 
IASB ersatte 2001 sin föregångare International Accounting Standards Committee 
(IASC) som utgivare av internationella redovisningsstandarder. De 
redovisningsstandarder som IASB utger kallas för International Financial Reporting 
Standards (IFRS) och de som IASC utgav kallades för International Accounting 
Standards (IAS). De redovisningsstandarder som FASB utger kallas (SFAS) och 
gäller för amerikanska företag medan IAS/IFRS gäller för företag vars aktier eller 
skuldebrev är noterade på en börs eller auktoriserad marknadsplats inom EU. 
 
Alla noterade bolag inom EU ska helt och hållet ha konverterat sin 
koncernredovisning till IAS/IFRS från och med 20052 
 

                                                
2 http://www.ey.com/global/Content.nsf/Sweden/LIbrary_IAS_IFRS_2005_natbok  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenterar vi bakgrunden och ämnets relevans som utmynnar i en 
problemformulering där vi motiverar valet att skriva om detta ämne. Därefter 
fastställs vårt syfte med studien och de avgränsningar som gjorts. Till sist presente-
ras en disposition som leder läsaren genom de olika kapitlen. 
 
 

1.1 Bakgrund 
För ett antal år sedan beslutade EU att alla börsnoterade företag i EU-området från 
och med år 2005 ska utarbeta sina koncernredovisningar i enlighet med IFRS. 
Beslutet välkomnades av många, då syftet med införandet av de nya reglerna bland 
annat är att underlätta jämförelser och öka förståelsen av olika företags finansiella 
rapporter i olika länder. Det nya regelverket syftar också till att öka tillförlitligheten 
och insynen i de europeiska företagens finansiella rapporter, vilket är en 
förutsättning för att bättre integrera den europeiska finansmarknaden med andra 
internationella finansmarknader och därigenom även höja dess internationella 
konkurrenskraft. 
 
EU beslutade att de internationella redovisningsstandarderna IAS/IFRS som utges 
av IASB ska gälla för alla företag, vars aktier eller skuldebrev är noterade på en 
börs eller auktoriserad marknadsplats inom EU. Ett av IASB: s syften är att 
redovisningsstandarder runt om i världen ska sträva åt samma håll. I den strävan har 
IASB och dess amerikanska motsvarighet FASB gått samman i ett gemensamt s.k. 
konvergensprojekt för att minska olikheterna mellan de redovisningsstandarder som 
de ger ut.3  
 
Samarbetet mellan de två organisationerna är ett viktigt steg i harmoniseringen av 
redovisningsstandarder i världen. De internationella redovisningsstandarder som 
IASB ger ut är av intresse även för ett stort antal länder utanför EU-området. Till 
följd av den stora spridning de redovisningsstandarder dessa två organisationer 
utger, har de tillsammans ett mycket stort inflytande över hur redovisningen 
utvecklas i den industrialiserade världen.4 
 
En viktig del i den externa rapporteringen utgörs av redovisningen av rörelsegrenar, 
affärsområden och marknadsområden, vilket kallas för segmentrapportering. FASB 
har sedan 1997 infört ett ledningsperspektiv i segmentrapporteringen. De menar att 
all information som ledningen har till grund för beslutsfattande ska redovisas och 
återges i den externa rapporteringen. Företaget ska delas in i rapporterbara segment 
och varje segment ska redovisa sitt resultat utifrån ett ledningsperspektiv. Även 

                                                
3 www.fasb.org/intl/convergence_iasb.shtml 
4 www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_38_ED8_Basis.pdf. 
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dessa regler föreslås att de ska harmoniseras med nuvarande regler i Europa och 
debatten pågår just nu.5 
 

1.2 Problemformulering 
Idag reglerar IASB: s redovisningsstandard IAS 14 hur segmentrapportering ska ske 
i börsnoterade företag i Europa. Denna skiljer sig från FASB redovisningsstandard 
SFAS 131 Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information 
som gäller i USA.  
 
Enligt SFAS 131 ska information om segment utgå från ett ledningsperspektiv. Det 
innebär att samma information som ledningen i ett företag har tillgång till och fattar 
sina beslut utifrån ska återfinnas i dess årsredovisning och delårsrapporter. På det 
sättet skiljer sig SFAS 131 från IAS 14. Av den anledningen har IASB, i januari 
2006, utgivit en Exposure Draft 8 (ED 8) Operating segments för att ersätta IAS 14 
och likställa segmentrapporteringen med kraven i SFAS 131. Med anledning av 
detta har IASB välkomnat kommentarer på förslaget som ska vara inlämnat senast 
den 19 maj 2006.6 
 
Det har tidigare gjorts undersökningar angående implementeringen av IAS/IFRS 
som genomfördes år 2005. Vi har inte funnit några studier eller uppsatser som har 
gjorts om den föreslagna förändringen av segmentrapporteringen. På grund av dess 
aktualitet finner vi det intressant att studera vad revisorer, företag och analytiker 
anser om den föreslagna rekommendationen samt vika skillnader det kan medföra 
för svenska företag. Därför ställer vi oss följande frågor: 
 

o Vad finns det för åsikter om den föreslagna förändringen? 

o Vad kommer den föreslagna förändringen att få för konsekvenser? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad revisorer, företag och analytiker tror om 
den föreslagna förändringen av segmentrapporteringen och vilka konsekvenser det 
kan medföra. 
 
Vi ska också undersöka om olika intressenter uppfattar olika för och nackdelar med 
förslaget. 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att intervjua revisorer, företag och analytiker i 
Sverige och inte andra länder som berörs av den föreslagna förändringen.  

                                                
5 www.fasb.org 
6 www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_38_ED8_Basis.pdf 



 3 
 

 

1.5 Disposition 
Kapitel 1: I inledningen presenterar vi bakgrunden och ämnets relevans som 
utmynnar i en problemformulering där vi motiverar valet att skriva om detta ämne. 
Därefter fastställs vårt syfte med studien och de avgränsningar som gjorts. Till sist 
presenteras en disposition som leder läsaren genom de olika kapitlen. 
 
Kapitel 2: I metodavsnittet redogör vi för de metoder som vi har använt i vår studie. 
Därefter beskriver vi hur vi använt oss av primär- och sekundärdata. Avslutningsvis 
tar vi upp validiteten och reliabiliteten för vår undersökning, samt källkritik. 
 
Kapitel 3: I referensramen tar vi upp det som ligger till grund för uppsatsen och 
hjälper oss att uppnå syftet. 
 
Kapitel 4: I empirin finns svaren från intervjuerna som vi genomfört, uppdelat på 
revisorer, företag och analytiker. 
 
Kapitel 5: I analyskapitlet analyseras det som vi har skrivit i uppsatsen och det som 
beskrivits i referensramen kopplas ihop med resultatet från den empiriska 
undersökningen. 
 
Kapitel 6: I kapitlet slutsats redogör vi för vad vi kommit fram till i studien samt en 
avslutande diskussion där vi tar upp våra tankar om ämnet. Kapitlet avslutas med 
förslag till framtida studier.  
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2 METOD 
I detta kapitel redogör vi för de metodval som vi har gjort i vår studie samt vår 
undersökningsansats. Därefter beskriver vi urvalet av respondenterna och de 
intervjumetoder vi använt oss av. Avslutningsvis presenteras studiens validitet och 
reliabilitet som beskriver studiens kvalitet och därefter diskuteras källkritiken. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Den hermeneutiska forskaren har en stor frihet samtidigt som denne är begränsad. 
Forskaren är inte bunden till slumpmässiga urval för att få lämpliga respondenter 
och därför blir storleken på urvalet inte viktigt för att kunna redovisa resultatet. 
Urvalsprincipen är istället till för att tillföra nya kvalitativa tillvägagångssätt. 
Forskaren har också friheten att arbeta med olika datakällor. Tolkningar som görs 
av en hermeneutiker kan knappast göras om av en annan forskare eftersom varje 
forskare är unik med sin förförståelse och förmåga att tolka olika situationer. En 
hermeneutisk process innehar fyra olika moment: Tolkning, förståelse, förförståelse 
och förklaring.7 
 
Vår uppsats är av hermeneutiskt art. Betydelseläran av empirin utgör en stor del av 
vår forskning. Genom intervjuer har vi samlat in information för vidare behandling 
samt tolkning. Denna information kommer att behandlas och analyseras utifrån våra 
synpunkter och värderingar. Det kan medföra att en annan forskare, som ägnar sig 
åt exakt samma forskning, inte kommer fram till samma analys. Vårt syfte med 
arbetet är inte att skapa någon säker kunskap där bara ett rätt svar finns. 
Informationen om segmentrapportering och dess betydelse kan tolkas på olika sätt 
och tyngdpunkten kan fästas på olika delar beroende på värderingar av arbetet. 
 

2.2 Undersökningsansats 
Forskning är antingen av deduktivt slag eller induktivt slag. Den deduktiva 
undersökningsansatsen tillåter forskaren att först granska den teoretiska 
informationen för att sedan jämföra med empirin. En induktiv undersökningsansats 
fungerar tvärtom där man först granskar den empiriska studien för att sedan jämföra 
med den teoretiska informationen.8 Då forskare använder sig av både induktiv och 
deduktiv ansats så kallas metoden för abduktion. En hermeneutikers tolkning av 
denna metod är att det sker med en viss förförståelse.9  
 
Vi har valt att använda oss av den abduktioniska ansatsen när vi har tagit fram 
teorier som är relevanta för vår forskning och är jämförbara med empirin. Samtidigt 
kommer vi att använda oss av empirin för att redovisa en bra analys av materialet. 
 
                                                
7 Gustavsson B, 2004, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund. 
8 Patel R, Tebelius U, 2004, Grundbok i forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund. 
9 Andersen, H, 1994, Vetenskapsteori och metodlära � en introduktion, Studentlitteratur, Lund. 
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Det finns två olika centrala begrepp vid val av metod. Den ena är den kvantitativa 
metoden och den andra är den kvalitativa metoden. I den förstnämnda metoden 
används matematiska och statistiska formler. I det beskrivande undersökningssyftet 
finns det en hel del kunskaper inom området och i det förklarande 
undersökningssyftet finns det en välutvecklad teori inom området.10 
 
Det faller sig naturligt att vi använder oss av den kvalitativa metoden då vi utgår 
från ett hermeneutiskt synsätt. Empirin kommer att bestå av intervjuer som kommer 
att analyseras utifrån ett kvalitativt perspektiv. 
 

2.3 Primärdata 
Primärdata är information som samlas in av marknadsundersökaren själv, med hjälp 
av olika fältundersökningar. Primärdata kan samlas in genom t.ex. enkäter, 
intervjuer, observationsstudier samt experiment. En stor fördel med primärdata är 
att den är aktuell och anpassad till undersökningsproblemet.11 Vi har valt att 
intervjua personer som är väl insatta i redovisningen om segmentrapportering för att 
få en djupare förståelse om den föreslagna förändringen och vad den kan innebära 
för företagen. 
2.3.1 Urval 
Vi har valt att utföra intervjuerna från tre olika perspektiv för att få djup och bredd 
på svaren när vi ska besvara syftet. Ett perspektiv är att få en bild av hur företag ser 
på förändringen av att redovisa segmenten och hur de kommer att påverkas. Ett 
företag påverkas ju direkt av förändringen, då de ska ta fram siffror till 
koncernredovisningen för intressenters, långivares och även aktiemarknadens 
intresse. Vi har också intervjuat revisorer för att få deras syn på förändringen. De är 
för oss ett väldigt intressant perspektiv då de har en överblick av hur företagen 
påverkas. Vi har även valt att granska frågan ur ett analytiker perspektiv, eftersom 
de har ett annat utgångsläge vid bedömningen av vilka effekter den föreslagna 
förändringen får.  
Vid urvalet av vilka vi skulle intervjua ville vi ur revisorsperspektivet få kontakt 
med respondenter från stora kända revisionsfirmor. Till företagsperspektivet valde 
vi att kontakta stora svenska välkända företag. Det fanns också en tanke om att 
komma i kontakt med företag som redan idag hade en bra och tydlig redovisning av 
segment i sina årsredovisningar. Ett av de företag som vi kom i kontakt med var 
Volvo som blanda annat beskriver segmenten lastbilar och bussar i sin 
årsredovisning. Vid urvalet av respondenter till analytikerperspektivet var vår 
ambition att komma i kontakt med en analytiker som arbetar som utredare åt 
övervakningspanelen samt en analytiker som arbetar för någon av de stora 
bankerna. Denna grupp var det svårast att hitta respondenter till. Det berodde dels 
på att de inte hade tid att svara på frågor och dels på att de inte var insatta i vad den 
föreslagna förändringen innebar. 

                                                
10 Gustavsson B, 2004, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund.  
11 Christensen L, Andersson N, Carlsson C, Haglund L, 1998, Marknadsundersökning � en handbok,   
Studentlitteratur, Lund. 
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Figur 2.1 � Tre perspektiv på förslaget till segmentrapportering 
 
Följande respondenter intervjuades: 
Revisorsperspektivet 
! Hans Åkervall, auktoriserad revisor, KPMG  
! Anonym, auktoriserad revisor, anonym revisionsbyrå. 
 
Företagsperspektivet 
! Annika Gustavsson, redovisningsansvarig, Volvo. 
! Peter Malmersjö, koncernredovisningschef, Saab AB. 
! Göran Wedholm, Manager Investor Relations, Saab AB. 
! Adam Dahlberg, koncernredovisningschef, Sandvik. 
! Anonym, IAS/IFRS koordinator, anonymt företag 
 
Analytikerperspektivet 
! Peter Malmqvist, analyschef, Nordnet 
! Markus Almerud, aktieanalytiker, Handelsbanken 
 

2.3.2 Intervjuer via möten 
Vår ambition har varit att genomföra intervjuerna vid personliga besök eftersom vi 
kände att dessa skulle tillföra vårt arbete mer aktuell och relevant information. I 
samband med personliga intervjuer kunde vi också ställa följdfrågor till våra 
diskussionsfrågor vilket gjorde att svaren blev utförligare. Det var inte alltid möjligt 
att genomföra personliga intervjuer på grund av tidsbrist både hos respondenterna 
och hos oss själva. Det resulterade i att endast de två revisorer som har intervjuats 
har blivit intervjuade i samband med personliga besök. En av respondenterna som 
vi besökte ville läsa igenom inledningskapitlet och intervjufrågorna före intervjun. 
Vi skickade inledningskapitlet och frågorna en vecka innan så att han kunde förbe-
reda sig. 
 

T re  p e rs p e k tiv  p å  fö rs la g e t till n y s e g m e n tra p p o rte rin g  (E D 8 )

E D  8

F Ö R E T A G

A N A L Y T IK E R  

R E V IS O R E R
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Vi hade en intervjumall med stödfrågor som vi ville få svar på, men intervjuerna 
skedde genom att vi förde en diskussion om ämnet. Det vi hade för avsikt med det 
var att det skulle vara lätt att komma in på sidospår och att respondenten kanske 
skulle ta upp områden och tankar som vi inte själva tänkt på och som kunde vara 
relevanta. 
 
En nackdel med det sätt vi valde är att det vid personliga intervjuer är risken för 
intervjuareffekter, vilket innebär att det finns en risk att intervjuaren påverkar 
respondenten otillåtet.12 För att minimera risken för detta problem försökte vi göra 
intervjun så neutral som möjligt genom att inte ta ställning i olika frågor och genom 
att undvika att ställa ledande frågor. Vi ville inte att respondenten på något sätt 
skulle bli påverkad av hur vi agerade under intervjun. 
 
Den ena intervjun spelades in för att det skulle vara lätt att gå tillbaka och lyssna om 
allt kommit med i sammanställningen eller om något var oklart. Den här metoden är 
bra då den minskar risken för fel då intervjun ska återges. För att vara säkra på att vi 
gjort intervjusammanställningen korrekt erbjöds respondenterna att läsa igenom och 
påpeka om det fanns eventuella fel och förbättringar att göra. 
 

2.3.3 Frågor via e-post 
Vi valde att intervjua en del av företagen via e-post, eftersom ett par av företagen 
var belägna långt bort och på grund av att hade de mycket begränsad tid för att 
träffas och svara på frågor. Det här gjorde det möjligt att ändå få svar på frågorna 
från företagen. Fördelen då respondenterna själva skriver ner sina tankar och åsikter 
är att missförstånd i samband med intervjuer undviks.13 En personlig intervju eller 
telefonintervju är att föredra, eftersom vi via e-post inte kan ställa följdfrågor och 
spinna vidare på sidospår som annars hade varit möjligt. De frågor som vi ställde 
via e-post var inte lika detaljerade som vår intervjumall till de personliga 
intervjuerna. Vi hade möjligheten att skicka följdfrågor om vi kände att vi behövde 
få förtydligande och eller mer information om någon fråga. 
 

2.3.4 Telefonintervjuer 
Tre av våra respondenter ville bli intervjuade via telefon eftersom det skulle vara 
alldeles för tidskrävande att svara på frågorna via e-post eller att träffas. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en buggningsapparat som kopplades till 
telefonen och en diktafon. Telefonintervjuer är det snabbaste sättet att samla in data 
på och det blir relativt billigt, särskilt i jämförelse med besöksintervjuer. Liksom vid 
besöksintervjuer kan oklarheter redas ut och missförstånd undvikas i större grad än 
till exempel vid frågor via e-post. Det kan också stimulera respondenten att ge 
utförliga och exakta svar. Några av nackdelarna med telefonintervjuer kan vara att 
frågorna inte kan vara alltför krångliga eller känsliga samt att det inte är möjligt 
                                                
12 Dahmström, Karin, 2000, Från datainsamling till rapport � att göra en statistisk undersökning, 
Studentlitteratur, Lund. 
13 Ibid. 



 8 
 

med en alltför lång intervju. En annan nackdel kan vara att avlyssningen efteråt kan 
vara väldigt tidskrävande, då samtalet måste lyssnas igenom flera gånger för att få 
med all information.14 
 

2.4 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig och samlats in i ett annat syfte än 
vad som gäller för vår undersökning. Sekundärdata kan finnas på organisationernas 
hemsidor, artiklar och andra uppsatser. Genom att använda sekundärdata tar vi hjälp 
av att andra har skrivit om ämnet. Nackdelen med att använda sekundärdata är 
tillförlitligheten och att det som skrivits kan vara väldigt subjektivt.15 
 
I vår uppsats har vi använt oss av sekundärdata vid beskrivningen av olika 
organisationer samt deras verksamhet, nuvarande och förslagna regler för 
segmentrapportering och vid beskrivningen av olika metodmodeller. 
 

2.5 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär undersökningens giltighet, det vill säga om den mäter det de avser 
att mäta. För att ett arbete ska ha hög validitet innebär det att den har hög reliabilitet 
men en hög reliabilitet behöver inte betyda att arbetet har en hög validitet. Genom 
att välja diskussionsfrågor som täcker hela vårt undersökningsområde har vi försökt 
att höja validiteten på studien.16 
 
Reliabilitet avser en undersöknings tillförlitlighet. Det är då viktigt att granska 
risken för om den undersökning som är gjord kan innehålla fel. För att öka 
reliabiliteten i arbetet har vi använt oss av anteckningar och inspelningar under 
intervjuer. Intervjuer via e-mail tillför automatiskt hög reliabilitet då respondenterna 
själva skriver ner sina tankar och åsikter, vilket medför att missförstånd i samband 
med intervjuerna undviks. 
 

2.6  Källkritik 
Vi har gjort den här undersökningen i ett tidigt skede när innebörden av den 
föreslagna förändringen i segmentrapporteringen är relativt ny och okänd för 
näringsliv och industri. Det gör att de företag vi intervjuat inte har hunnit få en bild 
av vad de tycker och tror om förändringen Revisorerna har inte heller varit fullt 
insatta i förändringen av segmentrapporteringen. Det är först när förändringen är ett 
faktum som eventuella reaktionen kommer. 
 
Vår datainsamlingsmetod genom att ställa frågor via e-post kan göra att materialet 
inte blir komplett och att den detaljinformation som personliga intervjuer medför 

                                                
14 Ibid. 
15 Christensen L, Andersson N, Carlsson C, Haglund L, 1998, Marknadsundersökning � en handbok, 
Studentlitteratur, Lund. 
16 Gustavsson B, 2004, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund 
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uteblir. Detta gör att informationen blir mindre än vad den egentligen skulle kunna 
vara. Att respondenten själva ska skriva ner sina tankar kan uppfattas som arbetsamt 
och tidskrävande och kan därför sänka kvaliteten i svaren. 
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3 REFERENSRAM 
I det här kapitlet presenterar vi den referensram som ligger till grund för uppsatsen 
och hjälper oss att uppnå syftet. Referensramen som kommer att presenteras består 
av en beskrivning av harmonisering av redovisningsstandarder, samt en 
beskrivning om vägen till IFRS. En jämförelse mellan nuvarande redovisningsregel 
för segmentrapportering och den föreslagna kommer också att presenteras.  
 
 

3.1 Harmonisering av redovisningsstandarder 
Både svensk och internationell redovisning går för närvarande igenom en 
genomgripande förändring. Syftet med den externa redovisningen är att ge en så 
rättvisande bild som möjligt av verksamheten. För att åstadkomma detta skulle det 
bästa vara att varje företag upprättar sin externredovisning utifrån de förhållanden 
den egna verksamheten verkar i. Det skulle medföra en oändlig variation i hur 
redovisningsrapporter upprättas och försvåra jämförbarheten mellan företagen. 
Därmed ökar även kostnaderna för både de som upprättar redovisningen och för de 
som tar del av den. Av den anledningen har en harmonisering av redovisningen 
eftersträvats och idag ska alla börsnoterade företag i Europa använda sig av de 
internationella redovisningsstandarderna IAS/IFRS i sin rapportering. 
 
Ur ett redovisningsteoretiskt perspektiv finns det många svårigheter med en 
harmonisering av redovisningsstandarder. En harmonisering innebär oundvikligen 
att kompromisser mellan olika redovisningsprinciper som legat till grund för hur 
standarder utformats måste göras. Detta blir än mer påtagligt i harmoniseringen 
mellan de internationella redovisningsstandarderna IAS/IFRS och US GAAP som 
för närvarande pågår. Ett exempel på denna process är ED 8 som innebär att 
reglerna för segmentrapportering enligt IAS/IFRS konvergerar med de reglerna i 
US GAAP.  
Det finns en grundläggande skillnad mellan IAS/IFRS och US GAAP som försvårar 
harmoniseringsprocessen. IAS/IFRS har utformats utifrån ett principiellt 
resonemang. Det innebär att normerna grundar sig på en föreställningsram17 där 
ambitionen med redovisning enligt standarden anges. Uppstår det ett 
tolkningsproblem kan detta ramverk användas för att få vägledning till hur 
problemet ska lösas. De redovisningsregler som FASB utger och som utgör US 
GAAP är betydligt mer detaljerade. Dessutom utger FASB vägledningar och om 
dessa följs, garanterar det att företagen gör rätt. Här finns inget utrymme för 
tolkningar och det är viktigare att företagen följer vägledningarna än att de upprättar 
en redovisning som ger en rättvisande bild av verksamheten eftersom de då 
garanterat undviker ett rättsligt efterspel.   
I och med denna skillnad i grundläggande filosofi blir redovisningsstandarderna 
IAS/IFRS mer flexibla än US GAAP. Då harmoniseringsprocessen fortgår kan det 
                                                
17 ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/ias/200311-comments/ias-200311-
comments_sv.pdf 
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få till följd att föreställningsramen och de olika IAS/IFRS: er som antas inte bygger 
samma grundläggande redovisningsprinciper. Det kan medföra att det uppstår 
oklarheter och förvirring för de som ska upprätta den finansiella rapporteringen och 
för de som ska använda sig av denna rapportering.18 
 

3.2 Vägen till IFRS 

3.2.1 Vägen till en ny International Financial Report Standard (IFRS) 
Alla de internationella redovisningsstandarder som IASB utfärdar måste godkännas 
av EU-kommissionen innan de ska tillämpas av företag inom den Europeiska 
unionen.19 Denna godkännandeprocess är minst lika viktig som den 
antagandeprocess där IASB antar en ny redovisningsstandard. Kortfattat kan alltså 
processen till en ny IFRS beskrivas enlig följande modell; 
 

EUIASB

Antagande processen Godkännande 
processen

IFRS
(är ännu inte 
obligatorisk 

för 
europeiska 

företag)

IFRS
(är 

obligatorisk 
för 

europeiska 
företag)

 
 
Figur 3.1 � Beskrivning av vägen till en IFRS 
 

3.2.2 Antagandeprocessen 
En beskrivning av antagandeprocessen inom IASB skulle bli mycket omfattande. 
En förenklad modell kan sägas bestå av sex olika steg. Processen är utformad på ett 
sätt som ger största möjliga insyn och påverkbarhet från de som kommer att beröras 
av den färdiga standarden. 
 

1. Setting the agenda 

2. Planning the project 

3. Development and publishing of a discussion paper 

4. Development and publishing of an exposure draft 

5. Development and publishing of an IFRS 

                                                
18Pär Falkman, 2004, redovisningens teoretiska kaos, Balans nr 2 
19 Jönsson Lundmark, Birgitta, 2004, Övergången till IFRS � EU vill också ha ett ord med i laget, 
Balans nr 6-7 
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6. Procedures after an IFRS is issued 

De första två stegen innebär att IASB beslutar om vilka projekt de ska driva. De 
utser även en projektgrupp för det aktuella projektet och lägger upp en tidsplan. 
Vilka projekt som startas är resultatet av en lång rad diskussioner både internt och 
med olika intresseorganisationer. I det tredje steget utger IASB ett �discussion 
paper� (DP) som alla är välkomna att kommentera. I det fjärde steget utger IASB ett 
�exposure draft� (ED) där alla återigen är välkomna att inkomma med synpunkter 
på den föreslagna förändringen. Denna process innebär att kommunikationen med 
dem som kommer att beröras av den färdiga IFRS är betydande. I de sista stegen 
utger IASB en ny IFRS och bistår användare med hjälp att tolka och använda den 
nya standarden samt följer upp hur den fungerar.20 
 

3.2.3  Godkännandeprocessen 
EU förordningen som reglerar tillämpningen av IAS/IFRS som 
redovisningsstandarder vid upprättandet av årsredovisningar och 
delårsredovisningar säger också att dessa ska vara godkända av EU.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 � Aktörer i godkännandeprocessen22 
 
EU- kommissionen är det organ som beslutar om att godkänna de internationella 
redovisningsstandarder IFRS: er som IASB utger. Kommissionens beslut sker i 
samråd med The Accounting Regulatory Committee (ARC). Till sin hjälp har 
kommissionen också The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 
som är en redovisningsteknisk kommitté och bistår med stöd och expertkunskap. 
                                                
20 www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_673_DueProcessHandbookApril2006.pdf 
21 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2002/l_243/l_24320020911sv00010004.pdf 
22 http://www.efrag.org/  
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Innan antagande ska de föreslagna redovisningsstandarderna också ha översatts till 
alla unionens officiella språk och EU-parlamentet ska ha informerats om vad 
kommissionen fram till. Antagna standarder ska avslutningsvis publiceras i 
Europeiska unionens officiella tidning. Genom denna publicering blir standarden 
formellt bindande lagstiftning för alla medlemsländer. 
 
Godkännandeprocessen var meningen att fungera som ett redskap för att snabbt och 
effektivt kunna godkänna de redovisningsstandarder som IASB utfärdar. Det har 
visat sig att det inte alltid kommer att vara så enkelt, vilket kan få till följd att 
godkännandeprocessen kommer att dra ut på tiden och inte ligga i fas med de 
standarder IASB utger. Det kan till och med medföra att EU-kommissionen inte 
godkänner vissa redovisningsstandarder.23 
 

3.3 Svenska normgivare 

3.3.1 FAR � intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer 
FAR är en intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer samt 
kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen. Revisionsbranschen har 
sedan 1923 företrätts av två organisationer som den 24 april 2006 gick samman. De 
två organisationerna består av FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen, och 
SRS, Svenska Revisorsamfundet SRS. Den 1 september i år kommer de att bli en 
branschorganisation med 4000 revisorer och specialister som medlemmar.24 FAR 
ger varje år ut en samlingsvolym i två delar. Del ett innehåller redovisningsreglerna 
från Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och FAR. Den andra delen behandlar 
regler om god revisionssed samt uttalanden och rekommendationer från FAR.25 
FAR har visionen �att skapa intresse och förståelse för revisionsbyråbranschen samt 
normer och stöd för ledamöternas yrkesutövning och affärsverksamhet, så att 
ledamöterna och deras företag kan skapa värden för näringsliv och samhälle�.26 
 

3.3.2 Redovisningsrådet 
Redovisningsrådet har sedan bildandet 1989 haft till uppgift att främja utvecklingen 
av god redovisningssed, företrädesvis med utgångspunkt från ett 
aktiemarknadsperspektiv. Redovisningsrådet har som främsta uppgift att på 
nationell nivå främja utvecklingen av finansiell rapportering från börsnoterade 
företag och på internationell nivå influera såväl andra nationella europeiska 
normgivare som IASB. De deltar också aktivt i godkännandeprocessen av 
redovisningsstandarder på EU-nivå genom medverkan i EFRAG, (European 
Financial Reporting Advisory Group). Det sker dels genom att Redovisningsrådet 
deltar i det tekniska arbetet hos dem dels genom att de medverka vid EFRAG: s 
möten och lämna synpunkter samt informera om svenska aktiviteter på 
                                                
23 Jönsson Lundmark, Birgitta, 2004, Övergången till IFRS � EU vill också ha ett ord med i laget, 
Balans nr 6-7 
24 www.far.se/pdf/FAR_060424.pdf 
25 www.farforlag.se/ 
26 http://www.far.se/info.asp 
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redovisningsområdet. Redovisningsrådets uppgift har varit att ge ut 
rekommendationer med utgångspunkt från internationellt accepterade 
redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS). 
Inriktningen är att Redovisningsrådets rekommendationer ska följa IFRS/IAS27 
 
Från och med 1 januari, 2005 ska noterade bolag i sin koncernredovisning följa 
internationella redovisningsprinciper (IFRS-regler). Innan dess följde dessa bolag 
Redovisningsrådets rekommendationer.28 
 

3.3.3 Bokföringsnämnden 
BFN är en statlig myndighet under regeringen och statens expertorgan på 
redovisningsområdet. BFN har till uppgift att främja utvecklingen av god 
redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Nämnden och 
dess kansli biträder regeringskansliet i redovisningsfrågor, deltar i utredningar inom 
kommittéväsendet samt yttrar sig över författningsförslag. En annan viktig uppgift 
för nämnden är att avge yttranden till domstolar om vad god redovisningssed 
innebär i olika avseenden. BFN har tio ledamöter som utses av regeringen och 
beslut i nämnden bereds av ett kansli. Bokföringsnämndens normgivning sker bl.a. 
genom att nämnden meddelar allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen 
och årsredovisningslagen. BFN ger sedan december 2001 ut tre serier av 
publikationer: allmänna råd, vägledningar och uttalanden.29 
 
Icke-börsnoterade företag ska följa Bokföringsnämndens allmänna råd men får 
hämta vägledning från de rekommendationer som Redovisningsrådet har gett ut 
dvs. de kan välja att följa en blandning av BFN och RR.30

 

 

3.4 Utländska normgivare 

3.4.1 IASB 
International Accounting Standards Board (IASB) ger ut internationella 
redovisningsstandarderna IAS/IFRS. International Accounting Standards Board 
(IASB), som har sitt säte i London, började sin verksamhet 2001. Bidrag samlas in 
genom förvaltare till IASC stiftelsen, från stora redovisningsfirmor, privata 
finansiella institutioner och industriföretag världen över, central och utvecklings 
banker, och andra internationella och professionella organisationer finansierar 
IASB: s verksamhet. De 14 styrelsemedlemmarna (12 heltidsarbetande) kommer 
från nio olika länder och har bred internationell erfarenhet och en varierande 
funktionell bakgrund. IASB: s åtagande är att arbeta för allmänhetens intresse. 

                                                
27 www.redovisningsradet.se/pdf-05/Prospekt_2005.pdf 
28 www.bfn@bfn.se 
29www.bfn.se/ 
30 www.bfn@bfn.se 
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IASB samarbetar med nationella redovisningsstandardsättare för att nå konvergens i 
redovisningsstandarder världen över.31 
 

3.4.2 FASB 
Financial Accounting Standard Board har sedan 1973 varit utsedd organisation för 
att etablera standarder för redovisning och rapportering i den privata sektorn i USA. 
Dessa standarden styr upprättandet av den finansiell redovisning i USA och FASB 
är officiellt erkänd som den organisation som bland annat reglerar vilken 
information som börsnoterade företag måste rapportera av den amerikanska 
motsvarigheten till finansinspektionen. Sådana standarder är nödvändiga för en 
ekonomi ska fungera effektivt eftersom investerare, kreditgivare, revisorer och 
andra förlitar sig på trovärdig, öppen och jämförbar finansiell information. 
 
FASB är också den organisation som beslutar om vilka regler som ska gälla för 
utländska bolag som är noterade på amerikanska börsen. Reglerna säger att de 
antingen ska använda sig av US GAAP, annan internationell redovisningsstandard 
eller sin inhemska redovisningsstandard eller GAAP. Om de utländska bolagen som 
är noterade på amerikanska marknaden väljer att använda sig av de 
redovisningsstandarder som gäller för de land de kommer ifrån ska de komplettera 
sin redovisning i USA med vilka skillnader som finns mot US GAAP.32 
 

3.4.3 EFRAG 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) består av en teknisk 
expertgrupp och en tillsynsnämnd. Den tekniska expertgruppen består av 
representanter för de huvudsakliga yrkesgrupperna inom den privata sektorn som 
arbetar med finansiell rapportering, nämligen den europeiska redovisnings- och 
revisionskåren, värdepappersbörser, representanter för finansanalytiker och företag 
som utarbetar årsredovisningar (däribland kreditinstitut och försäkringsföretag).33 
Fr.o.m. år 2005 ska alla europeiska företag som har aktier eller andra värdepapper 
noterade på en reglerad marknad i sina koncernredovisningar tillämpa de IFRS/IAS 
standarder som godkänns för tillämpning inom EU. Eu-godkännandet sker bl.a. 
genom att (EFRAG), bistår kommissionen med expertkunskap vid bedömningen av 
standarderna.34 
 

                                                
31 www.iasb.org 
32 www.fasb.org 
33 http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/bmethods/info/data/new/259-02-2sv.pdf. 
34 www.redovisningsrådet.se. 
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3.5 Segmentrapportering � idag i EU 

3.5.1 IAS 14 
IAS 14 är den redovisningsstandard som reglerar hur rapporteringen av segment ska 
ske i EU-området sedan den första januari 2005. I Sverige och övriga Europa berörs 
ca 8000 börsnoterade företag av regeln. 
 

3.5.2 Primära och sekundära segment 
Enligt nuvarande regler i IAS 14 ska företagen i sin koncernredovisning lämna 
segmentinformation om primära och sekundära segment. Dessa kan utgöras av 
antingen företagets rörelsegrenar eller dess geografiska områden. En rörelsegren 
definieras som: 
 

�En redovisningsmässigt identifierbar del av ett företag vilken 
tillhandahåller en enskild vara eller tjänst eller en grupp av likartade 
varor eller tjänster och vilken är utsatt för risker och möjligheter som 
skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar� 35 

 
På motsvarande sätt definieras ett geografiskt segment enligt IAS 14 som; 
 

�En redovisningsmässigt identifierbar del av ett företag som 
tillhandahåller varor eller tjänster inom ett geografiskt område med 
likartad ekonomisk miljö och som är utsatt för risker och möjligheter som 
skiljer sig från vad som gäller för andra geografiska områden.�36 

 
Primära segment 
För de segment som företaget valt som primära ska mer utförligt information 
lämnas än det för de sekundära segmenten. Om exempelvis rörelsegrenar valts som 
de primära segmenten ska information om intäkter, resultat, tillgångar, skulder, 
investeringar och periodens avskrivningar lämnas, då det underlättar analysen av 
periodens resultat. 
 
Sekundära segment 
I de fall där geografiska områden är sekundära segment ska upplysningar om 
intäkterna från externa kunder, tillgångarnas värde, investeringar i materiella och 
immateriella anläggningstillgångar vara fördelade på geografiska områden efter var 
kunden finns.37 
 

                                                
35 Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Hur ska rapportering av segment ske? 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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3.6 Segmentrapporteringen � idag i USA 

3.6.1 SFAS 131 
SFAS 131, som även kallas för FAS 131, är den redovisningsstandard som reglerar 
hur rapporteringen av segment ska ske i USA. Redovisningsstandarden har varit 
gällande för all rapportering efter den 15 december 1997.38 Dess föregångare SFAS 
14 liknar IAS 14 som gäller idag inom den Europeiska unionen. 
 

3.6.2 Segmentinformation i SFAS 131 
I SFAS 131 definieras de segment som ska rapporteras utifrån vilken information 
som den beslutsfattande chefen använder sig av. Informationen kan bland annat 
användas som underlag för att utvärdera segmentens resultat och att fördela resurser 
till segmenten utifrån. Nedan återfinns definitionen; 
 

�Operating segments are components of an enterprise about which sepa-
rate financial information is available that is evaluated regularly by the 
chief operating decision maker in deciding how to allocate resources and 
in assessing performance. Generally, financial information is required to 
be reported on the basis that it is used internally for evaluating segment 
performance and deciding how to allocate resources to segments.� 

 
Information om varje segments vinst eller förlust, specifika intäkter eller kostnader 
samt dess tillgångar ska rapporteras enligt SFAS 131. Summan av alla segments 
totala intäkter, vinster eller förlust, tillgångar eller andra belopp som rapporterats 
ska överensstämma med koncernredovisningen. Vidare kräver SFAS 131 att 
företaget rapporterar information om intäkter från alla varor eller tjänster (eller 
grupper av varor och tjänster) som de producerar. De ska också lämna information 
om de länder som företaget får sina intäkter från och som de har sina tillgångar i 
samt om sina största kunder. Denna information ska lämnas vare sig den oavsett om 
den används internt eller inte. SFAS 131 kräver emellertid inte att ett företag ska 
rapportera denna information om den inte används för internt bruk och det är 
omöjligt att få fram den. Nedan finns ett citat av innebörden; 
 

�This Statement requires that a public business enterprise report a measure 
of segment profit or loss, certain specific revenue and expense items, and 
segment assets. It requires reconciliation of total segment revenues, total 
segment profit or loss, total segment assets, and other amounts disclosed 
for segments to corresponding amounts in the enterprise's general-purpose 
financial statements. It requires that all public business enterprises report 
information about the revenues derived from the enterprise's products or 
services (or groups of similar products and services), about the countries 
in which the enterprise earns revenues and holds assets, and about major 
customers regardless of whether that information is used in making operat-
ing decisions. However, this Statement does not require an enterprise to 

                                                
38 http://www.fasb.org/pdf/fas131.pdf 
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report information that is not prepared for internal use if reporting it would 
be impracticable� 

 
I rapporteringen ska det också framgå hur företagen gått till väga när de beslutat om 
vilka segment som ska rapporteras. Vidare ska företagen beskriva vilka varor och 
tjänster som de olika segmenten tillhandahåller samt vilka skillnader det finns i de 
olika belopp som tillhandahålls om segmentinformationen jämfört med den 
koncenövergripande rapporteringen. 
 

�This Statement also requires that a public business enterprise report de-
scriptive information about the way that the operating segments were de-
termined, the products and services provided by the operating segments, 
differences between the measurements used in reporting segment informa-
tion and those used in the enterprise's general-purpose financial state-
ments, and changes in the measurement of segment amounts from period 
to period� 39 
 

3.7 Segmentrapportering � framtid i EU 

3.7.1 Utvecklingen av redovisningsstandarder 
Som vi beskrivit i tidigare avsnitt fokuserar nuvarande regler i IAS 14 på att dela 
upp den segmentinformation som ska rapporteras i primära och sekundära segment 
som utgörs av rörelsegrenar eller geografiska områden. SFAS 131 fokuserar 
däremot på att den segmentinformation som rapporteras reflekterar det sätt som 
företagsledningen styr och leder företaget på. IASB skriver att både akademiska 
studier och möten med analytiker har visat att SFAS tillvägagångssätt är att föredra 
för att den skapar mer användbar information. Det vill säga att informationen som 
utarbetas i syfte att användas för beslutsfattande är mer användbar än den som är 
utarbetad endast för att tillgodose externa rapporteringskrav.40  
 
Av den anledningen föreslår IASB att ändra de internationella 
redovisningsstandarder de utger. Förslaget i ED 8 är en översättning av SFAS 131, 
förutom på några punkter där terminologin har ändrats för att överensstämma med 
övriga IFRS. Bland annat har termen �långlivade tillgångar� i SFAS 131 ändrats till 
�anläggningstillgångar� i den föreslagna IFRS. Vidare beslutade IASB att 
anläggningstillgångar skulle inkludera immateriella tillgångar.41 
 
Om förslaget till förändrade regler för segmentrapportering blir en 
redovisningsstandard som alla berörda företag ska använda sig av skulle det 
innebära en harmonisering med de amerikanska reglerna. För att illustrera 
utvecklingen av segmentrapporteringen återges det som beskrivits i nedanstående 
figur. 

                                                
39 http://www.fasb.org/st/summary/stsum131.shtml 
40 www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_38_ED8_Basis.pdf 
41 Ibid. 
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Figur 3.3 � Utvecklingen av redovisningsstandarder 
 

3.7.2 Erfarenheter av att införa ett ledningsperspektiv 
Som tidigare nämnts är det IASB vill uppnå genom att införa ett ledningsperspektiv 
i segmentrapporteringen att marknadens aktörer ska få samma information som 
ledningen fattar beslut utifrån. Därigenom blir det lättare för olika intressenter att 
förstå och jämföra företag med varandra. 
 
Det finns studier gjorda när USA har övergått från föregångaren SFAS 14 till 
användningen av ett ledningsperspektiv som i SFAS 131 och det studierna visade 
var att övergången mot ett ledningsperspektiv resulterade i mer användbar informa-
tion. De skillnader det resulterade i var att det:  
 
! ökade antalet rapporterbara segment och skapade en större kvantitet av 

information; 
 

! möjliggör att användare får se företaget genom ledningens ögon; 
 

! möjliggör för företaget att skapa segmentinformationen som passar i tiden för 
externrapportering med en relativ låga tillkommande kostnader; 

 
! ökade jämförbarheten med ledningsdiskussioner och analyser eller annan 

information i årsredovisningen; och  
 
! tillhandahåller olika mått av segment prestationer. 
 

3.7.3 Fördelarna med att införa ett ledningsperspektiv. 
IASB kom fram till att de stora fördelarna med att införa ledningsperspektivet i 
SFAS 131 var att; 
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! företag kommer att rapportera segment som motsvarar interna 
ledningsrapporter; 

 
! företag kommer att rapportera segmentinformation som kommer att vara mer 

jämförbar med andra delar av deras årsredovisning; 
 
! några företag kommer att rapportera ett större antal segment; och 
 
! företag kommer att rapportera mer segmentinformation i delårsrapporterna. 
 
Utöver detta så kommer den föreslagna IFRS att minska kostnaden för att ta fram 
information som är uppdelad för många företag, eftersom de använder 
segmentinformation som redan är framtagen till ledningen.42 
 

3.7.4 Nackdelarna med att införa ett ledningsperspektiv. 
Förutom de fördelar och de positiva effekter som forskning i USA visat att 
införandet av ett ledningsperspektiv i segmentrapporteringen medfört finns det 
också en del farhågor. Bland de underlag som presenterats i samband med den 
process som föregick det förslag till förändring som IASB publicerade i januari 
2006 kan en del av dessa återfinnas. Ytterligare farhågor återfinns i det 
beslutsunderlag (Basis for Conclusion) som publicerades i samband med ED 8. 
 
Inför publicerandet av ED 8 har medlemmar ur IASB haft ett stort antal träffar med 
olika intressenter för att ta del av deras åsikter. Här nedan återfinns några av 
analytikernas åsikter; 43 
 
• En analytiker ställde sig bakom förslaget att använda ledningsperspektivet 

eller �the management approach� vid identifiering av segmenten., men 
motsätter sig förslaget att använda värden och poster då segmentresultatet 
beräknas som inte definierats och används i den övriga finansiella 
rapporteringen. (Detta kallas att använda sig av non - GAAP measurements.) 
Då kommer nämligen segmentrapporteringen inte överensstämma med den 
övriga rapporteringen. 

• Specifika krav på hur segment definieras enligt nuvarande sätt är att föredra 
framför det föreslagna ledningsperspektivet eller �management approach� 
för att det ska underlätta jämförelser mellan olika företag. 

• Det tillvägagångssätt som används idag för att identifiera segment 
underlättar jämförbarheten jämfört med den föreslagna �management 
approach�. I den senare kommer kanske inte informationen vara jämförbar 
över tiden eftersom ledningen ändrar i hur segmenten definieras. En annan 
fördel med nuvarande regler är att de ställer detaljerade krav på vilken 
information som ska rapporteras. 

                                                
42 www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_38_ED8_Basis.pdf (2006-04-08) (Fri översättning) 
43 www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_960_0105ob06.doc  
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Den främsta kritiken mot den föreslagna förändringen som analytiker framförde kan 
sammanfattas med att de är emot användandet av �non �GAAP measurements�. 
Begreppet �non �GAAP� innebär att företaget i redovisningen av segmenten kan 
använda sig av begrepp och värden som inte återfinns någon annanstans i gällande 
redovisningsregler. Det kan få till följd att det blir svårt att jämföra segmentens 
utfall med helheten. 
 
Detta utgör också kärnan i den kritik som tre av medlemmarna i IASB: s styrelse 
framför och som fick dem att rösta emot förslaget att publicera ED 8. I det 
dokument som kallas för �Basis for conclusion� där IASB motiverar sina 
ställningstaganden presenterar de en �alternativ view� där de beskriver sina 
synpunkter på hur segmentrapporteringen bör ske.44 
 

3.8 Huvuddragen i ED 8 

3.8.1 Jämförelse 
I det här avsnittet har vi för avsikt att redogöra för skillnaderna mellan IAS 14 och 
ED 8. Skillnaderna som vi visar är på en övergripande nivå och en betydligt mer 
detaljerad beskrivning av den föreslagna förändringen i paragraf form finns i ED 8. 
En stor del av de beskrivna förändringarna är resultatet av att anpassa 
segmentrapporteringen till ett ledningsperspektiv. Nedanstående jämförelse är 
uppdelas i olika kategorier för att underlätta beskrivningen. 
 
 

Tillämpningsområde 
 

IAS 14 skall tillämpas av: ED 8 skall tillämpas av: 
 

• Företag som har emitterat (eller har 
för avsikt att emittera) aktier eller 
skuldebrev avsedda för allmän 
handel 

 
• Företag som har emitterat (eller 

har för avsikt att emittera) aktier 
eller skuldebrev avsedda för 
allmän handel, samt 

 
• Företag som förvaltar tillgångar 

för en bred utomstående grupp 
(exempel på sådana företag kan 
vara banker, försäkringsbolag, 
fondkommissionärsfirma, 
pensionsfond, 
värdepappersfonder, 
investmentbanker, etc.)  

                                                
44 www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_38_ED8_Basis.pdf  
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Identifiering av segment 
 

IAS 14: ED 8: 
 

• Uppdelning av de finansiella 
rapporterna i segment, baserat på 
relaterade produkter och tjänster 
samt på geografiska områden. 
 

• Kräver två uppsättningar 
segmentinformation � en baserad på 
produkter och tjänster och en annan 
baserad på geografiska områden. 

 
• Av dessa två skall den ena vara 

primär och den andra sekundär. 
 

• Indelning sker på basis av risker och 
möjligheter och hur dessa skiljer sig 
åt för olika produkter respektive 
geografiska områden. 

 

 
• Kraven i utkastet baseras på 

information om komponenterna i 
företaget som ledningen 
använder för att fatta beslut i 
verksamhetsfrågor. 

 
• Identifiering av segment sker på 

basis av hur ledningen ser på, 
följer upp och fattar beslut om 
verksamheten samt 

 
• På basis av interna rapporter 

som beslutsfattare (�chief 
operating decision maker�) 
löpande ser över och använder 
för att fatta beslut i 
verksamhetsfrågor.  

• Huvuddelen av intäkterna (>50 %) 
ska vara externa för att det skall 
klassificera sig som segment. 

• Även segment där huvuddelen 
av intäkterna är från andra 
segment ska rapporteras.  

 
 
 

Redovisningsprinciper 
 

IAS 14: ED 8: 
 
• Samma redovisningsprinciper skall 

tillämpas vid segmentrapporteringen 
som vid utformningen av de 
finansiella rapporterna. 

 

 
• Kräver att det som rapporteras 

om varje verksamhetssegment är 
detsamma som rapporteras till 
den beslutsfattande 
verksamhetschefen i syfte att 
fördela resurser till segmentet 
och värdera dess utförande. 

 
 
• IAS 14 definierar följande begrepp i 

ett segment: Intäkter, Kostnader, 
Resultatet, Tillgångar och Skulder. 

 
• Saknar definition av Intäkter, 

Kostnader, Resultatet, Tillgångar 
och Skulder i ett segment. 



 23 
 

  
•  Det krävs dock en förklaring 

hur resultatet samt tillgångarna i 
respektive segment mäts. 

 
 
 

Tilläggsupplysningar 
 

IAS 14: ED 8: 
 
• Kräver inte denna information 
 

Kräver tilläggsupplysningar om: 
• Faktorer som legat till grund för 

identifieringen av ett företags 
segment. 

• Huruvida segmentinformationen 
har lämnats i aggregerad form 

• Slag av produkter och tjänster ur 
vilka ett segment får sina 
intäkter. 

 
 

• IAS 14 har ej motsvarande krav 
avseende ränteintäkter och 
räntekostnader. 

ED kräver tilläggsupplysningar om: 
• Ränteintäkter 
• Räntekostnader 

• Har ej motsvarande 
tilläggsupplysningskrav om 
produkter, tjänster, geografiska 
områden samt större kunder för 
företaget som helhet � i de fall då ett 
företag endast har ett segment. 

• Produkter, tjänster, geografiska 
områden samt större kunder � 
för företaget som helhet. Detta 
krav gäller även om företaget 
endast har ett enda segment. 

 
• IAS 14 kräver att ett företag lämnar 

tilläggsupplysningar om 
specificerade poster för företagets 
primära segment. 
 

• Begränsade upplysningar om 
sekundära segment. 

 

• ED kräver att ett företag skall 
lämna specificerade 
tilläggsupplysningar om varje 
rapporterbara segment. 

 

 
Figur 3.4 � Huvuddragen i ED 8.45 
 

                                                
45 Anonym auktoriserad revisor, Öhrlings pricewaterhouse samt www.iasb.org (fri översättning) 
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3.9 Remissvar 
Fram till den 19: e maj kunde alla intressenter lämna synpunkter på det förslag till 
nya regler för segmentrapportering som är ute på remiss. I skrivande stund finns 80 
stycken remissvar presenterade på IASB: s hemsida, men fler kommer att 
presenteras inom en snar framtid. Vid den sammanställning över hur många svar 
som kommit från olika länder som återfinns i bilaga 4 finns ett svar från Sverige 
och det kommer från Redovisningsrådet. Eftersom syftet med uppsatsen är att 
undersöka vad intressenter i Sverige tycker om förslaget har vi valt att granska 
Redovisningsrådets synpunkter. 
 
De flesta som lämnat synpunkter på IASB: s förslag har valt att svara på de frågor 
som IASB särskilt ville ha synpunkter på. Det gäller även Redovisningsrådet vars 
svar återfinns i en sammanfattad svensk översättning i bilaga 5 och sin helhet i 
bilaga 6. Kortfattat kan Redovisningsrådets synpunkter sammanfattas med att de i 
huvudsak håller med IASB om att de föreslagna förändringarna i 
segmentrapporteringen bör implementeras. De tror inte att skillnaden i vilka 
segment som företagen kommer att redovisa bli så stor då ett ledningsperspektiv 
används för att definiera dem i stället för nuvarande regler. Då det gäller vilka 
poster som ska redovisas för respektive segment tycker Redovisningsrådet att det är 
viktigt att det går att återskapa helheten från de rapporterade segmenten. För att 
detta ska kunna åstadkommas kan det krävas att det finns ett krav på att visa poster 
som finns i koncernredovisningen också finns i segmentrapporteringen. 
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4 EMPIRI 
Kapitlet inleds med en sammanfattning av de intervjuer vi gjort. Svaren på frågorna 
vi fick finns rubricerade under företag, revisorer och aktieanalytiker. Vi har valt att 
presentera samtliga svar på våra frågor under respektive företag eller 
organisation. 
 
 

4.1 Revisorer  

4.1.1 Intervju, Hans Åkervall, KPMG. 
Hans Åkervall är auktoriserad revisor vid KPMG och arbetar främst med stora 
organisationer, noterade och icke noterade bolag. Hans är allmänpraktiserande 
med inriktning på finansiella sektorn, fastighetssektorn samt jordbrukssektorn 
såsom svenska lantmännen och skogsägarrörelsen. 
 
Den föreslagna förändringen är fortfarande väldigt ny, vilket gör att alla åsikter och 
tankar om förslaget får en prägel av spekulationer och gissningar. Det gör däremot 
inte frågan mindre intressant att börja diskutera. 
 
Då den segmentrapporteringen som sker idag infördes, fanns det många kritiska 
röster som menade att detta skulle innebära ytterligare en administrativ börda för 
företagen. Idag fungerar ändå rapporteringen och företagen har hittat rutiner för att 
ta fram och presentera informationen. På samma sätt har de intressenter som tar del 
av informationen lärt sig att läsa och förstå den. En förändring av 
segmentrapporteringen kan ge upphov till liknande kritik. Det är inte heller bra att 
allt för ofta ändra redovisningsregler då detta skapar problem både för de företag 
som ansvarar för att ta fram informationen och de som ska läsa och förstå 
informationen. En annan nackdel med allt för täta förändringar av 
redovisningsregler är att det försvårar jämförelser över tiden. 
 
Det är av stor vikt att en harmonisering av redovisningsreglerna sker. Den av IASB 
föreslagna förändringen av segmentrapporteringen att konvergera med FASB 
redovisningsregler i USA är ett bra exempel på hur denna process fortgår. 
 
Det är tveksamt om de föreslagna förändringarna kommer att leda till att fler 
segment redovisas. Det skulle lika gärna kunna medföra motsatsen, då det handlar 
om hur företagen väljer att �paketera� informationen. Det finns en oändlig mängd 
av information som på olika nivåer i företagen används för att fatta beslut utifrån. 
Styrelsen använder sig av viss information, ofta i form av nyckeltal. 
Företagsledningen använder sig av mer detaljerad information och på avdelningar 
och resultatenheter använder man sig av en ännu mer detaljerad information i de 
dagliga besluten. I och med den föreslagna förändringen ska företagen själva 
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definiera segmenten och detta kan medföra att informationen förpackas i några stora 
segment eller i ett flertal mindre.  
 
Företagen ska själva definiera segmenten och lämna information om hur denna 
indelning har gjorts utifrån organisationens struktur. Förändringen kommer inte att 
medföra en större risk för manipulation. Manipulering är ett för starkt ord, däremot 
kan företagen av strategiska orsaker välja att paketera segmentinformationen i block 
som gör att inte affärsverksamheten kan bli lidande av att för mycket information 
framgår. Det är ju inte meningen att redovisningen ska ha en negativ påverkan på 
affärsverksamheten.  
 
En av tankarna med att införa ett ledningsperspektiv är att underlätta framtagandet 
av segmentinformationen då denna ändå ska finnas tillgänglig som underlag för 
företagsledningens beslut. I dag kan det krävas mycket manuellt arbete för att få 
fram de siffror som ska användas i segmentrapporteringen, då upplägget i 
ekonomisystemet inte gör att informationen på ett enkelts sätt går att få fram. Det 
kan förändras då systemen bör vara uppbyggda så att den information som 
ledningen fattar beslut utifrån finns lättillgänglig. Trots det är det inte säkert att det 
administrativa arbetet kommer att minska då denna information måste 
kvalitetssäkras på ett helt annat sätt då den ska presenteras i kvartalsrapporter och i 
årsredovisningen. Förändringar av redovisningsregler innebär dessutom sällan att 
mindre information ska lämnas. I samband med att de nya IAS/IFRS reglerna 
började tillämpas ökade volymen på alla företags redovisningar avsevärt. Det gäller 
säkert vid förändringen av segmentrapporteringen också och ju mer information 
som ska presenteras och tas fram desto större blir arbetsbördan för företagen. 
 
En annan förändring som föreslås i segmentrapporteringen är att utöka den 
geografiska informationen till att bli mer detaljerad. Det finns det ingen större 
mening med såvida inte de risker som företaget utsätter sig för genom att verka 
inom olika geografiska områden skiljer sig åt. Ofta är det intressanta för företagen 
rörelsegrenarna, och om de exempelvis säljer ett kraftverk till Indien, Kina eller 
Sydamerika är inte av samma vikt som hur stor försäljningen är. 
 
Det är svårt att avgöra om de föreslagna förändringarna kommer att bli av eller inte. 
Innan standarden som IASB beslutat om kan bli gällande för europeiska företag ska 
den gå igenom den politiska processen, då EU ska godkänna förslaget. Denna 
politisering av redovisningen är en stor förändring jämfört med hur det varit 
tidigare. 
4.1.2 Intervju, anonym respondent. 
Revisorn samt det företag som han representerar vill vara anonymt Respondenten 
är auktoriserad revisor på en stor välkänd revisionsbyrå i Stockholm. 
 
Det problem som finns med segmentrapportering idag är framförallt för de mindre 
företagen som saknar resurser. De små företagen saknar för det första storleken för 
att segmentrapportera, och för det andra saknar de kunskapen. Företagen är helt 
enkelt inte förberedda. Det är däremot de stora företagen som har färdiga mallar 
samt nyckeltal att använda i koncernredovisningen. Det är svårt att säga om någon 
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information saknas vid dagens segmentrapportering och troligen kommer 
förändringen egentligen inte att innebära ytterligare relevant information. 
 
Enligt nuvarande regler saknas inget, men däremot saknas förankring gentemot 
verkligheten. Det kommer att redovisas fler siffror men de behöver nödvändigtvis 
inte innebära mer information då siffrorna kan sakna kommentarer eftersom det är 
känslig information som redovisas. De siffror som redovisas kommer att vara mer 
lik den information som företagen själva analyserar sina egna verksamheter på. Det 
finns information i dagens segmentrapportering som egentligen inte behövs och 
bara finns för att den måste finnas.  
 
Det är svårt att ha åsikter om den nya förändringen att segmentrapportera kommer 
att leda till att fler företag kommer att redovisa fler segment. Eftersom företaget och 
kan lägga ihop flera segment till några få. 
 
Det ställs samma krav för revisorer att gå igenom den nya segmentrapporteringen 
när det gäller risk för manipulation. Den interna redovisningen kommer att vara 
svårare att förstå än den externa och det kan bli svårt för revisorer att komma in i 
den interna redovisningen och ta del av det interna redovisningssystemet. De interna 
principerna är svåra att få grepp om. Därför finns det en risk för manipulation men 
avstämning av redovisningar måste alltid förklaras. Det förekommer bedrägeri men 
det är svårt att bedöma. 
 
De största förändringarna som uppstår om det nya sättet implementeras, är dels att 
det kommer att innebära mer siffror och information dels att förståelse fås för vad 
ledningen bygger sina beslut på. Det kommer att bli svårt för företagen att anpassa 
sig eftersom förändringen implementeras så snabbt om förslaget går igenom. 
Företagen har inte blivit vana vid det existerande sättet att segmentrapportera än 
men måste redan anpassa sig till det nya sättet om det implementeras. Företagen 
kommer att vara rädda för att lämna för mycket information då de redan idag tycker 
att för mycket information redovisas.  
 
Det kommer att bli enklare att ta fram nödvändiga faktorer som ligger till grund för 
ett företags beslutsfattande. Det finns avstämningar på detaljnivå för 
årsredovisningar och den interna redovisningen samt årsredovisningen kommer att 
kräva mycket arbete då dessa innehåller principiella tillvägagångssätt. Det kommer 
att bli svårare att jämföra företagen med varandra om de har olika segment att 
rapportera. Eftersom det finns modeller till grund för hur segmentrapportering ska 
gå till kommer det inte att innebära nya kostnader.  
 
Tolkningen av årsredovisningen kommer inte att bli enklare eftersom det nya sättet 
kommer att innebära många fler avstämningsposter vilket gör tolkningsprocessen 
svårare. Det kommer vara mer krångligt att ta fram informationen och läsa av 
årsredovisningen då de nya siffrorna kanske saknar kommentarer. 
 
Det nya sättet att segmentrapportera kommer att innebära mer konkurrensnackdelar 
än fördelar. Nackdelen är att det finns så mycket information för konkurrenter att 
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hämta om företagen är direktjämförbara med varandra. Men samtidigt kommer 
företagen själva att redovisa vad som ska stå i segmentrapporteringen och vilka 
resultatposter som ska vara med. 
 
Det nya sättet att segmentrapportera kommer att innebära mycket information som 
kommer att missgynna företagen. Detta är känslig information som kommer att stå 
öppen för externa. Företagen har precis anpassat sig till det befintliga sättet att 
segmentrapportera och därför blir det svårt att anpassa sig till det nya sättet att 
redovisa segmenten. Rapporteringen idag innehåller redan för mycket information 
och att den är svårgranskad, eftersom det saknas direkt standard om exakt hur det 
ska redovisas. Redovisning av det geografiska området i detalj känns lite �onödig�. 
eftersom denna information inte har så stor betydelse. 
 
Förslaget om förändringen av segmentrapporteringen kommer säkerligen att 
implementeras, men troligtvis kommer förslaget att implementeras senare då 
företagen är lite mer mogna för förändringen. Det kommer vara bra eftersom 
ledningsperspektivet innebär förståelse för externa intressenter om hur ledningen 
har fattat sina beslut. Det nya sättet kommer att förenkla segmentrapportering 
eftersom det innebär likvärdiga regler mellan Europa och USA. Det är samtidigt 
missgynnande för småföretagen eftersom de inte har resurser att ta fram sådan 
information och om internredovisningen skiljer sig från IFRS kommer det att skapa 
problem.  

4.2 Företag 

4.2.1 Frågor via e-post, Annika Gustavsson, Volvo. 
Annika Gustavsson arbetar med koncernredovisningen på Volvo AB. Avdelningen 
som upprättar koncernredovisning finns i Göteborg. 
 
Idag finns problem i segmentredovisningen avseende leasing mellan olika 
avdelningar inom koncernen. Det beror på att leasingkontrakten klassificeras olika i 
olika delar av koncernen. Redovisningen av antal segment kommer antagligen att 
bli oförändrat i och med de föreslagna förändringarna. Det nya sättet att redovisa 
segmenten på kommer möjligen att medföra något mer allmänna beskrivningar.  
 
De största positiva effekterna av förändringen är att redovisningssystemen är 
anpassade efter det interna informationsbehovet, samt att användarna av 
informationen får ett ledningsperspektiv på informationen. Det nya sättet att 
redovisa segmentinformationen på kan innebära en del konkurrensnackdelar. Bland 
annat kan information om vilka som är företagets största kunder vara känslig för 
vissa företag. Det gäller däremot inte för Volvo. 
 

4.2.2 Frågor via e-post, Peter Malmersjö, Göran Wedholm, Saab AB. 
Peter Malmersjö är koncernredovisningschef och Göran Wedholm är Manager 
Investor Relations på Saab AB i Linköping. 
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Det är inte några problem med segmentrapporteringen idag och troligen kommer 
följden av förändringen bli att företagen redovisar fler segment. Företagen kommer 
antagligen att tvingas redovisa en mer omfattande rapportering i sin externa 
rapportering. 
 
De negativa effekterna som blir följden av att redovisa segmenten med ett 
ledningsperspektiv blir att det ger konkurrenter insyn som inte finns idag och det 
kommer att ge upphov till anpassning för att dölja känslig information. Positivt är 
en ökad transparents och lättare att jämföra företag i samma bransch. Den 
föreslagna förändringen kommer att underlätta redovisningen men det är troligen 
inte någon stor sak.  
Angående konkurrensfördelar och nackdelar kan det vara en nackdel för 
börsnoterade företag jämfört med konkurrenter som inte behöver följa IFRS. 
 

4.2.3 Frågor via e-post, Adam Dahlberg, Sandvik. 
Adam Dahlberg är koncernredovisningschef på Sandvik och har arbetat med 
koncernredovisning i 15 år. Han började på Sandvik 1984 och har arbetat inom 
flera områden. Adam ansvarar för ett team på fem personer vars ansvar är den 
externa redovisningen. 
 
Det finns inga problem med segmentredovisningen idag. De segment som Sandvik 
redovisar överensstämmer dessutom med de segment eller produktområden som 
tillämpas i den interna styrningen. De föreslagna förändringarna kommer antagligen 
att innebära att Sandvik måste redovisa fler segment. Det beror på kravet i ED 8 att 
separata segment måste redovisas om intäkterna överstiger 10 % av företagets totala 
intäkter. Många koncerner redovisar idag bara ett segment och den största 
förändringen i de föreslagna reglerna för redovisning av segmentinformation är att 
upplysningskravet för dessa utökas. 
 
Det finns inte några väsentliga negativa effekter med de förändringar som föreslås i 
ED 8. Det finns däremot ett flertal positiva effekter. Bland annat kommer det att 
medföra ökad trovärdighet, ett större åtagande och bli mer konkret redovisning. 
Förslaget kommer dessutom att underlätta redovisningen då informationen redan 
finns tillgänglig inom företaget. Inom Sandvik kommer det inte att innebära någon 
förändring eftersom den interna informationen redan sammanfaller med det som 
redovisas som segment i koncernredovisningen. Om en effekt av förändringen blir 
att fler segment kommer att redovisas kan det medföra en ökad konkurrens, men 
effekten är troligen försumbar. 
 

4.2.4 Telefonintervju, företag som vill vara anonymt. 
Företaget vill vara anonymt så vi kallar respondenten för X och företaget för Y. 
Respondenten är koordinator för de nya redovisningsreglerna IAS/IFRS i företag Y. 
 
Det finns egentligen inte några problem med segmentrapporteringen idag. Däremot 
finns det möjligen ett problem om företaget är noterad på Nasdaq börsen i USA. 
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Företaget kan då vara registrerad på flera olika sätt. Företag kan bland annat vara 
item 17 registrant eller item 18 registrant. Som item 18 registrant ska företaget göra 
en komplett årsredovisning enligt US GAAP. Medan om företaget är item 17 
registrant då visar företaget de väsentliga skillnaderna mellan den GAAP som 
företaget tillämpar och US GAAP. I fallet med segmentrapportering är företag som 
är item 17 registrant inte skyldiga att rapportera segmenten i US GAAP utan det 
räcker att rapportera enligt IFRS. Det kan skapa problem vid jämförelser. 
 
Ansatsen i SFAS 131 är att interna managementrapporteringen ska bli extern och 
det är det som IASB vill uppnå med förändringen av segmentrapporteringen. Det 
innebär kanske att företag tvingas redovisa fler segment och möjligheten att inte 
redovisa vissa segment minskar. Det finns problem med att göra den interna 
redovisningen till extern. Bland annat kan den interna redovisningen innehålla 
fördelningar av intäkter och kostnader mellan olika divisioner. En läsare av en 
intern rapport vet att man får ta vissa rader med en �nypa salt� därför att rapporten 
bygger på en fördelningsnyckel som ibland kan ge konstiga effekter. Faran med en 
detaljerad uppdelning är att läsaren kan uppfatta att företaget består av några väldigt 
självständiga enheter där det tydligt går att läsa till exempel att enhet A tjänar x kr 
och enhet B tjänar y kr.  
 
Det finns även andra exempel på problematiken med att dela upp företaget i 
segment. Bland annat är det svårt för företag som är vertikalt integrerad att göra en 
segmentindelning. Det är inte helt lätt att dra slutsatser om vad en enskild 
verksamhet tjänar. Det beror på hur företaget gör och i många fall får företaget olika 
kostnader och olika resultat för de olika delarna. Det är den stora faran med bilden 
av att företaget har ett antal segment som skapar vissa intäkter, vissa vinster samt 
viss avkastning. Läsaren kanske inte förstår riktigt den osäkerhet som finns i det 
interna systemet. Det finns företag där företagsledningen ville satsa på en ny 
produktion och det resulterade i att det missgynnade de �gamla kassakorna� och 
gynnade det företaget ville satsa på. Det är viktigt att kostnadsfördelningar görs på 
ett konsekvent sätt och efter enhetliga principer. Det kan vara svårt för en revisor att 
ha åsikter om de fördelningsnycklar som används. Så ett visst utrymme finns det för 
manipulerbarhet. Detta i kombination med att företaget omorganiserar med en viss 
periodicitet ökar ytterligare risken för manipulation. Om företaget har ett problem i 
redovisningen som de inte vill visa så kan de omorganisera vart annat år, så att det 
här problemet flyttas runt. Då finns det en risk att det ger en bild på delarna som 
inte stämmer överens med verkligheten. 
 
Rent tekniskt kommer det inte innebära några problem att redovisa fler segment för 
de företag som har ett bra och automatiserat systemstöd. Har företaget inte detta 
kommer det att innebära väldigt mycket merarbete. Ska detta tjäna till grund som 
beslut för externa investerare ställs helt andra precisionskrav, så överlag kan sägas 
att detta kommer att leda till mer arbete och mer kostnader. Om det finns en 
internrapport av god kvalitet så är det ändå så att alla siffror som ska redovisas 
externt ska revideras. Vilket definitivt medför att kostnaderna för revisionen 
kommer att öka. I och med att revisionsinsatserna ökar så kommer också frågorna 
till företagen att öka. Frågan är hur mycket det kostar och motsvarar den kostnaden 
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nyttan för investerarna. För hela idén är att investerarna ska kunna fatta bättre 
investeringsbeslut. Ur ett investerarperspektiv kanske de ser att företagets kostnader 
stiger med 0 promille. Om analytiker och investerare då kan ge bättre bedömningar, 
så är det kanske ändå lönsamt men för företagen innebär det naturligtvis att det blir 
dyrare. 
 
Det är svårt att säga om de föreslagna förändringarna till segmentredovisning ger en 
mer rättvisande bild av företaget. Ett företag som idag redovisar ett segment kan 
med den föreslagna förändringen blir tre segment. Då är klart att det ger en bättre 
inblick i företaget. Det ska då vägas mot att det är ett företag som verkligen är 
integrerat. Anta att de här reglerna tvingar ett företag att brytas upp som verkligen 
är integrerat. Frågan är då om det är ett skenbart ökat värde. Företaget tror att de har 
ett företag som består av tre olika delar med olika lönsamhet men i själva verket kan 
det vara så att om de tar bort division A så sjunker lönsamheten i division B och C. 
Företagen lägger ner mycket krut och debatt på fördelningen av intäkter och 
framförallt kostnader. Det gäller i synnerhet i processindustrin där du har en stor 
fast kostnadsmassa som ska fördelas på de produkter som tillverkas. 
 
Det finns en risk att utvecklingen nu drivs väldigt mycket mot konvergens mot US 
GAAP och då plockas bara de positiva sidorna fram. Risken finns att den föreslagna 
förändringen skapar bristande neutralitet mellan de företag som tvingas leva med 
dessa regler å ena sidan och de som inte tvingas göra det. Där finns det en 
konkurrensnackdel. Om det ses från företagens sida är det en nackdel, om företaget 
är noterad på en amerikansk eller EU börs så drabbas de av en väldig massa 
upplysningskrav som företaget inte drabbas av om företaget inte är noterad. Det 
gäller inte bara den här frågan utan det gäller alla frågor. Å andra sidan kan sägas 
att skälet till att företaget är noterad är att de vill skaffa kapital till bolaget från 
allmänheten och externa investerare. Det är klart det blir en mer övergripande 
filosofisk fråga om balans mellan investerarnas behov av beslutsunderlag och risken 
att företagen öppnar upp för mycket för konkurrenterna.  
 
Det är olika mellan olika företag hur de föreslagna förändringarna kommer att 
bemötas. Vissa tycker inte att det är ett problem och vissa tycker att det är ett 
problem. I ett typiskt konglomerat företag så är förändringen inte något problem. 
Problemet är de företag som är enhetliga. Ett företag som erbjuder alla företagets 
tjänster i en offert till en kund. Ett företag som till exempel erbjuder sina kunder en 
gemensam offert, hårdvara, mjukvara, installation och service. Det är till sin 
karaktär lite olika produkter men det som gör att företaget kan tjäna pengar är att de 
kan erbjuda helheten. Om de skulle tvingas dela upp det kan man ju fundera på om 
det ger en rättvisande bild. Förändringen kommer troligen att genomföras för 
trenden är en konvergens mellan IFRS och US GAAP och i och med att US GAAP i 
många avseenden ligger före IFRS så blir US GAAP styrande. Det ska mycket till 
att de här reglerna inte blir gällande från och med 2007 så det gäller att börja 
förbereda sig.   
Harmoniseringen av reglerna är bra för det underlättar för företag som är 
verksamma i Europa och USA. Risken är att företaget kan tvingas att dela upp 
verksamheten i konstruerade delar och företag har haft en tendens eller benägenhet 
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att visa lite mindre i sin redovisning än vad som är nödvändigt, harmoniseringen 
kommer att underlätta på det sättet. 
 

4.3 Analytiker 

4.3.1 Telefonintervju, Peter Malmqvist. 
Peter Malmqvist är analyschef på Nordnet bank och arbetar som utredare åt 
övervakningspanelen samt är lärare i redovisning på handelshögskolan i 
Stockholm.  
Ur ett svenskt bolagsperspektiv fungerar segmentrapporteringen bra idag. Det är lätt 
för en analytiker att plocka isär bolagen, framförallt i produkter och affärssegment. 
Det är något svårare med de geografiska segmenten. Svenska bolag har under lång 
tid varit väldigt bra på att bryta ner en koncern i olika underdelar. Det gäller särskilt 
de större bolagen.  
 
Det finns alltid en strävan från ledningens sida att beskriva en koncern som en 
homogen enhet. Desto fler segment ledningen beskriver den i form av, desto mer 
splittrad framstår den. Ibland ses exempel i mindre och medelstora bolag på hur de 
har en rad olika affärsdrivande enheter och så försöker ledningen klumpa ihop 
verksamheten i två eller tre affärsgrenar. Det som då är viktigt är om de här två eller 
tre affärsgrenarna som ledningen skapat har någon chef. Har de inte det är det en 
ren skrivbordprodukt. Om verksamheten inte bedrivs i de olika affärsområdena är 
det bara någonting ledningen har tagit fram för att lättare visualisera sin 
verksamhet.  
De föreslagna förändringarna i segmentrapporteringen kan öka riskerna för 
manipulation inom två områden. Det ena risken uppstår när företaget byter VD. När 
en ny VD kommer in och så har han ofta en delvis ny ledningsgrupp och en hel del 
nya idéer. I värsta fall kan en ny VD göra om produktsegmenten eller 
affärssegmenten. Det gör att alla analyser av segmenten som gjorts tidigare, faller 
ihop som ett �korthus�. I det läget är det lätt att få delar av verksamheten att se 
bättre ut än de hade gjort om ledningen verkligen hade drivit verksamheten de 
senaste två åren i de segmenten. Den andra risken uppstår genom att då segmentens 
omsättning och rörelseresultat summeras är det ibland svårt att få ihop motsvarande 
siffror i koncernredovisningen. Då finns det koncerncentrala justeringar och i dem 
kan det finnas differenser som inte är tydligt redovisade vad de är. Om det inte klart 
och tydligt redovisas ner på detaljnivå varför det finns en differens, finns det 
anledning att misstänka försök till manipulationer. 
 
Precisionen i segmentrapporteringen är inte bättre än precisionen när företag i 
största allmänhet jämförs. Det mest homogena som finns att jämföra på 
stockholmsbörsen är Volvo och Scania. Vid en analys av dessa företag kan det 
tillexempel vara rörelsegrenarna lastbilar och bussar som skall jämföras. 
Proportionerna mellan lastbilar och bussar kan skilja sig åt mellan företagen. Då är 
det intressant med en uppdelning dem emellan och finns inte den uppdelningen 
nedbrutet även på rörelseresultat blir analysen osäker. I segmentet bussar kan det 
ingå att de också tillverkar karosser men det gör kanske inte det andra företaget. Det 
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är alltid svårt att veta om två företag verkligen är jämförbara. Under de senaste tio 
åren i finns det i Sverige en tydlig trend att företagen försöker bli så renodlade som 
de någonsin kan. Det är bland annat för att det ska bli lättare för analytiker och 
placerare att analysera och jämföra dem med konkurrenterna. 
 
Förändringen i segmentrapporteringen kommer att medföra att det går åt mindre tid 
att ta fram segmenten. I och med att informationen om segmenten överlämnas till 
företagsledningen ökar också risken något för att företagen ständigt ska ändra i 
redovisningen. Det finns dessutom en rekommendation för avvecklade 
verksamheter som innebär att när ett beslut fattats om att avveckla eller sälja en 
verksamhet ska det redovisas på en separat rad sist i resultaträkningen. Om en ny 
företagsledning kommer in och ändrar i segmenten och tar bort de verksamheter 
som företaget inte vill ha kvar för att de går med förlust och kallar detta för 
avyttringsområdet eller avyttringssegmentet. Då läggs hela det segmentet som går 
med förlust långt ner i resultaträkningen. Då har företaget räkenskapsåret på sig att 
försöka avyttra och går inte det kanske de måste lägga tillbaks segmentet upp i 
resultaträkningen. Det finns en viss risk vid byte av VD och företagsledning att de 
ändrar i redovisningen och lägger det som går med minus längst ner i 
resultaträkningen och säger att det ska vi sälja. Annars är den föreslagna 
förändringen av segmentrapporteringen bra  
En del mindre och medelstora företag vill inte redovisa rörelseresultat uppdelat på 
olika segment för att det då framkommer vilka som är lönsamma. Dessa företag 
menar att då skulle deras kunder få se marginalerna i verksamheten och säga att de 
vill ha lägre priser. Bortsett från det finns det inga konkurrensaspekter när det gäller 
segmentredovisning. Det finns ytterligare en parameter som kan vara värdefull om 
analytikern får ett segmentresultat (ett omsättnings och rörelseresultat) på en 
homogen enhet. Då ökar nämligen möjligheterna att se hur resultatet har förändrats 
för företaget och beskriva det på en mycket mer detaljerad nivå. Det innebär att 
verkliga förändringar som tillexempel om volymen har ökat eller minskat, om 
priserna på produkterna ökat eller minskat eller om kostnaderna för råmaterial och 
inköpt material blivit högre eller lägre blir synliga i redovisningen. Om företagen 
får följa sina egna segment för den interna styrningen så försöker företagen själva 
följa upp de här bitarna. Det borde medföra att det bli lättare för företagen att 
beskriva för omvärlden de här relevanta �kärnbitarna� som märkligt nog är väldigt 
ovanliga att de beskrivs. Dessa är lättare att beskriva på affärsområdesnivå än på 
koncernnivå.  
Blir förändringen av segmentrapporteringen av kommer det leda till att 
redovisningen blir bättre, effektivare och det kommer ta mindre tid att ta fram 
segmenten. I och med att det överlämnar definitionen av segmenten till före-
tagsledningen ökar också risken att de börjar förändra i definitionen av segmenten. 
 

4.3.2 Telefonintervju, Markus Almerud, Handelsbanken 
Markus Almerud arbetar sedan lite drygt tre år sedan som aktieanalytiker på 
Handelsbanken i Stockholm.  
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Det finns en del problem med segmentrapporteringen idag och det beror på att en 
del bolag ändrar de begrepp som används i segmentrapporteringen. Det finns 
exempel på att företag ändrat sitt sätt att redovisa resultatet per segment. Det är i 
och för sig extremt ovanligt men det förekommer. De europeiska 
redovisningsreglerna är mer flexibla än de amerikanska. 
 
Segmentrapporteringen följer i stor utsträckning redan idag de föreslagna 
förändringarna och därför kommer dessa inte att få så stora konsekvenser för 
företagen. Bland annat används redan den interna informationen som underlag i den 
externa redovisningen och av den anledningen kommer det inte heller att medföra 
att fler segment kommer att redovisas. Möjligtvis kommer företagen att få en lite 
större benägenhet att försöka komma undan vissa regler eftersom de amerikanska 
reglerna för segmentrapportering är mer strikta än de europeiska som är mer 
flexibla.  
Förändringen kommer inte att medföra några konkurrensfördelar eller 
konkurrensnackdelar. Den information som företagen lämnar i den externa 
redovisningen är mycket mer omfattande än det som lämnas i 
segmentrapporteringen. Därför kommer den utökade informationen som lämnas i 
och med förändringen av redovisningsreglerna för rapporteringen av segment inte 
att vara avgörande. Det som eventuellt skulle kunna ge konkurrensfördelar eller 
konkurrensnackdelar redovisas redan idag. 
 
Det är bra med en harmonisering av redovisningsregler, framförallt inom Europa. I 
och med att det finns ett förslag på förändringar framtaget kommer den med största 
sannolikhet att genomföras. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel analyseras det som vi skrivit i uppsatsen och den teoretiska 
referensramen kopplas ihop med resultatet från den empiriska undersökningen. 
 
 
Den empiri som vi redogjort för i uppsatsen har syftat till att ge tre olika perspektiv 
på vad den föreslagna förändringen skulle innebära för företag, revisorer och 
aktieanalytiker. För att göra detta valde vi att ställa frågor till respondenterna om 
vad de ansåg som problem i dagsläget och vad den föreslagna förändringen kommer 
att få för konsekvenser. Denna information var viktig för oss för att få svar på vilka 
eventuella effekter förändringen skulle få. I analysen behandlas vilka effekter 
förändringen kommer att få om den implementeras.  

5.1 Revisorer 
Båda respondenterna var tveksamma om det skulle leda till fler segment eller inte, 
eftersom företagen kan lägga ihop flera segment till några få. Revisorerna tyckte att 
förändringen med segmentrapporteringen kom nära inpå förändringen som skedde i 
januari 2005 med det nya IAS reglerna. Det kan skapa problem för de som läser 
årsredovisningarna, då de inte har hunnit sätta sig in i de nya reglerna ännu och för 
företagarna av samma orsak. 
 
Ingen av respondenterna ansåg att det nya sättet att rapportera segmenten kommer 
att innebära mindre arbete för företagen. Det var enligt den ena respondenten inte 
säkert att den interna redovisningen ändå helt kommer överstämma med all den 
information som krävs enligt det nya förslaget till segmentrapportering. Företagen 
kommer ändå att behöva ta fram en del information genom att för hand summera 
olika poster, eftersom den informationen inte går att få direkt ur systemen. 
 
Båda respondenterna ansåg att det fanns risker med att för mycket information om 
företagens verksamhet redovisas. För mycket information kan ge konkurrenter och 
andra intressenter fördelar och påverka affärsverksamheten negativt. Ett företag kan 
slås ut av andra konkurrenter från den ena dagen till den andra om de redovisar för 
mycket information. Det beror alltså på från vems ögon det ses, om det blir negativt 
eller positivt att ge ut mer information. 
 
De menade att informationen som skulle redovisas kommer även att vara svår att 
begripa eftersom det ställer krav på läsaren att förstå vad det är som har skett. 
Läsaren kan behöva få förklarat för sig vad som har ändrats och vilka konsekvenser 
det kan medföra. 
 
Båda ansåg även att den detaljrika informationen om det geografiska området känns 
lite �onödig�. De menade att den informationen har inte så stor betydelse för 
externa intressenter. Det nya sättet att segmentrapportera kommer att leda till 
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jämförelse mellan företagen blir svårare eftersom det kan röra sig om olika segment 
som rapporteras 

5.2 Företag 
Tre av respondenterna från företagen ansåg inte att det fanns några problem med 
segmentrapporteringen i dagsläget. Det var bara respondenten från Volvo som 
ansåg att det fanns problem i redovisningen som det ser ut idag. Problemet kunde 
härledas till hur Volvo redovisar sina segment avseende leasing mellan olika 
avdelningar inom koncernen. Respondenten från Volvo ansåg att antalet 
rapporterbara segment skulle bli oförändrat i och med förslaget i ED 8. De övriga 
respondenterna trodde att det skulle bli en ökning av antalet rapporterade segment. 
Det överensstämmer med den erfarenhet vi återgivit i teoriavsnittet angående USA: 
s övergång från föregångare SFAS 14 till användningen av ett ledningsperspektiv i 
dagens standard i SFAS 131 som visar att det ökade antalet rapporterbara segment. 
IASB tror också att det kommer att bli en av fördelarna med att införa ett 
ledningsperspektiv. 
 
I teorin beskrivs att övergången till ett ledningsperspektiv resulterat i att en mer 
omfattande kvantitet av information redovisats. Vissa av respondenterna tror också 
att det kommer att bli en av de största förändringarna.. 
 
Respondenten från Volvo anser att de största positiva effekterna av förändringen är 
att redovisningssystemen är anpassad efter det interna informationsbehovet, samt att 
användarna får ett ledningsperspektiv. Det har även visat sig att de här positiva 
effekterna har varit resultatet av övergången till FAS i USA som vi tar upp i 
teoriavsnittet.  Respondenterna från Saab tyckte att positiva effekter av att införa 
ledningsperspektivet var att det ger ökad transparents och att det blir lättare att 
jämföra företag i samma bransch. En av de fördelar som IASB hade som exempel 
på att införa ledningsperspektivet var just att segmentinformationen kommer att bli 
mer jämförbar. Saab och Sandvik hade samma synpunkt om att förändringen 
kommer att underlätta redovisningen. Sandvik tror också att det kommer att 
medföra ökad trovärdighet och att det kommer att bli mer konkret redovisning. 
 
En av de negativa effekterna som respondenterna upplever med att ändra den 
interna redovisningen till extern var att det ger insyn för konkurrenterna som inte 
finns i dagsläget.  Det kan då komma att ge upphov till anpassning för att dölja 
information. En av respondenterna tyckte inte att det fanns några väsentliga 
negativa effekter med förändringen som föreslås i utkastet medan respondent X 
ansåg att det fanns en fara med att en alltför detaljerad uppdelning av segmenten. 
Anledningen till det är att det kan ge en illusion av att företaget är mindre homogent 
än det i själva verket är. 
 
När det gäller konkurrensnackdelar så var respondenterna från Saab samt 
respondent X överens om att det kan vara en nackdel för börsnoterade företag 
jämfört med konkurrenter som inte behöver använda sig av IFRS. Eftersom de 
företag som inte är noterade på en börs inte berörs av de upplysningskrav som de 
noterade bolagen, det kan skapa bristande neutralitet mellan de företag som ska 
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använda dessa regler enligt respondent X. Den ökade insynen som kan bli följden 
av att fler segment rapporteras och att mer information om affärsverksamheten blir 
tillgänglig för allmänheten kan också leda till ökad konkurrens anser 
respondenterna från Sandvik och Volvo. I teoriavsnittet återfinns även dessa 
farhågor med det nya sättet att redovisa segmentinformation.  
 
Respondenternas åsikt var att de trodde att den föreslagna förändringen i 
segmentrapporteringen kommer underlätta redovisningen då informationen för vissa 
företag redan finns tillgänglig. En av de fördelar som IASB angav som motiv till att 
föreslå förändringen var just att det kunde minska kostnaderna för företaget 
eftersom informationen som ska redovisas redan finns tillgänglig internt. Detta 
resonemang går emot de synpunkter som respondent X har då han anser att det 
definitivt kommer att kosta mer arbete och mer tid för företagen. Anledningen till 
merkostnaden är att den interna informationen måste kvalitetssäkras och att all 
extern information måste granskas av revisorer. Frågan bli om nyttan kommer att 
överstiga kostnaden i och med den förändrade redovisningen. X menar att om 
analytiker och investerare kan ge bättre bedömningar så kanske det ändå kan bli 
lönsamt men för företagen kommer det att bli dyrare. Huruvida det blir så, att 
kostnaden kommer att överstiga nyttan är något tiden får utvisa. Respondent X 
menar också att om förändringen innebär att fler segment skall redovisas är det inte 
några problem för de företag som har ett bra och automatiserat systemstöd. För de 
företag som inte har det kommer det att innebära merarbete och därmed ökade 
kostnader.  

5.3 Analytiker 
Ur analytikernas perspektiv så var de av olika åsikt om hur segmentrapporteringen 
fungerar idag. Markus Almerud ansåg att det fanns en del problem med 
redovisningen av segmenten och det kunde bero på att vissa bolag ändrat de 
begrepp som använts i segmentrapporteringen. Peter Malmqvist ansåg att det inte 
fanns några problem med segmentrapporteringen i dagsläget. Hans erfarenhet var 
att stora svenska bolag har varit duktiga på att bryta ner en koncern i olika segment. 
De problem som Markus ser idag skulle i och med den föreslagna förändringen 
förvärras i och med att det i än större utsträckning lämnad åt företagsledningen att 
definiera begreppen i segmentrapporteringen. 

 
En av de främsta orsakerna som IASB anger till att konvergera de Europeiska 
redovisningsreglerna för segmentrapportering med de amerikanska, är att det 
kommer leda till att fler segment rapporteras. Markus anser däremot att 
förändringen inte kommer att få några större konsekvenser, eftersom redovisningen 
i stor utsträckning redan följer de föreslagna reglerna. Peter hade inga åsikter om 
hur utfallet kommer att bli, däremot angav han flera anledningar till varför 
företagen vill redovisa så få segment som möjligt och vilka risker det finns idag 
med att dela upp verksamheten i segment. 
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Som redan nämnts så tror Markus att förslaget inte kommer att innebära några 
större förändringar för företagen. Peter ansåg däremot att det innebär en stor 
förändring att överlämna definitionen av segment till företagsledningen. 
 
Både Peter och Markus ansåg att det är bra med en harmonisering av 
redovisningsreglerna, men framförallt Peter ser många faror med införandet av de 
föreslagna reglerna kring segmentrapportering. De främsta riskerna var att 
företagens möjligheter till att manipulera i företagens redovisning ökade. Dessa 
risker kan för det första uppstå i samband med ett VD byte. Ett byte av VD åtföljs 
ofta med att en ny ledningsgrupp bildas. Dessa förändringar kan medföra att 
affärssegment eller produktsegment definieras om och tidigare analyser av företaget 
kan då komma att bli oanvändbara. För det andra kan dessa risker uppstå i och med 
att det blir svårare att göra en summering av segmenten och få dessa delar att 
stämma med helheten. Om det inte går att följa exakt vad dessa differenser beror på 
finns det anledning att misstänka manipulationsförsök. 
 
Bland fördelarna med den föreslagna förändringen ansåg Peter att det kommer att 
innebära förenklingar när det gäller att ta fram information. Eftersom den 
information som ska redovisas externt är samma information som finns tillgänglig 
för ledningen kommer processen att sammanställa den att förenklas. 
 
Peter påpekade att för medelstora företag kommer detta att innebära nackdelar då de 
måste redovisa sina enheter och enheters lönsamhet. Detta skulle då leda till att 
kunderna skulle t.ex. begära lägre priser då de skulle se de riktiga kostnaderna för 
en produkt. Markus har inte kommenterat denna fråga. Peter tyckte också att 
jämförbarheten kommer att bli något svårare eftersom företagen i samma bransch 
kan ha olika rörelsegrenar. Sverige har under de senaste åren försökt att renodla sina 
verksamheter och detta gör att analytiker enklare kan jämföra företag med varandra. 
 

5.4 De tre perspektiven 
En av anledningarna med att dela upp respondenterna i de tre grupperna revisorer, 
företag och analytiker var att undersöka om de utifrån sina olika intressen såg olika 
fördelar och nackdelar med den föreslagna förändringen i segmentrapporteringen. 
Då vi analyserat de olika gruppernas svar kunde vi konstatera att det finns 
skillnader mellan grupperna. De lägger tyngdpunkten på olika aspekter och efter-
som alla svar om framtida händelser alltid innehåller en stor del spekulationer var 
det intressant att se på vilka punkter de skiljer sig från varandra. 
 
Även om det fanns skillnader mellan vad respondenter som tillhörde samma 
perspektiv ansåg om de föreslagna förändringarna kunde en del skillnader mellan 
grupperna iakttas. Trots att det var väntat att respektive grupp av respondenter 
skulle betrakta förändringarna utifrån det perspektiv de var verksamma inom var det 
förvånansvärt hur tydligt dessa skillnader framträdde. 
 
Det som framförallt utmärkte gruppen av revisorer var att de trodde att förändringen 
skulle medföra att företagen skulle redovisa fler segment. Dessa synpunkter 
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överensstämmer också till stor del med de intentioner IASB har med förslaget. Det 
överensstämmer också med resultatet av de studier som genomfördes efter det att 
motsvarande förändring genomfördes där 1997. Det som kanske är mer förvånande 
är att företagen och analytikerna inte tror att antalet rapporterbara segment kommer 
att förändras i någon större utsträckning. 
 
Den aspekt respondenterna från företagen framförallt oroar sig för är att 
förändringen kan leda till konkurrensnackdelar. Att visa för mycket information om 
segmenten kan medföra konkurrensnackdelar. Konkurrensnackdelarna kunde bland 
annat utgöras av att det ökade informationskravet i den föreslagna förändringen 
synliggjorde marginaler som kunder eller avtalspartners vill ta del av. Även reviso-
rerna var till viss del inne på att det är en svår avvägning mellan hur mycket 
information som ska lämnas ut till aktieägare och andra intressenter och hur mycket 
som ska behållas inom företaget för att inte äventyra affärsverksamheten. 
Analytikerna ansåg inte detta vara några problem överhuvudtaget och vi har inte 
heller kunnat hitta några sådana synpunkter i IASB: s förslag. 
 
Då företagen mest oroade sig för de konkurrensnackdelar som kan uppstå i och med 
de föreslagna förändringarna i segmentrapporteringen gick analytikerna ett steg 
längre och konstaterade att detta skulle kunna medföra ökad risk för att företagen 
försöker manipulera informationen. De var också de enda som oroade sig för den 
försämrade möjligheten att jämföra företagens historiska utveckling inom olika 
segment och företag emellan. Dessa risker uppstår framförallt eftersom ledningen 
kan välja att definiera om sina segment över tiden och att olika företag i större 
uträckning har definierat sina segment olika. Dessutom kommer det faktum att de 
själva definierar vilka poster som ska utgöra grunden för beräkningen av segmentets 
resultat göra det svårt att överensstämma med siffrorna för hela koncernen. Dessa 
åsikter grundar sig på att företagen kan använda sig av så kallade �non � GAAP 
measurments�. Nackdelarna med detta framfördes även av IASB och det var den 
främsta orsaken till att tre medlemmar i IASB valde att rösta emot de föreslagna 
förändringarna. Denna kritik återfinns även i de synpunkter Redovisningsrådet har 
på förslaget. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga respondenter trots allt var ense 
om att de nya reglerna för att rapportera segmenten kommer att implementeras och 
att det är bra med en harmonisering av redovisningsreglerna. Deras åsikter om hur 
förändringarna kommer att påverka företagen i framtiden är däremot lite olika 
eftersom de har utgått från olika perspektiv. 
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6 SLUTSATS 
I detta sista kapitel redogör vi för vad vi kommit fram till i studien samt en 
avslutande diskussion och egna reflektioner vi har haft under arbetets gång. 
Kapitlet avslutas med förslag till framtida studier. 
 
 

6.1 Slutsatser 
Tidigt i arbetet med uppsatsen visade det sig att projektet var på ett tidigt stadium 
då det fortfarande var ute på remiss och inget beslut fattats om förslaget på 
förändringen kommer att genomföras. Därför var det svårt att dra några precisa 
slutsatser om vad förändringen kommer att få för konsekvenser. Vad som går att 
redogöra för är vad revisorerna, företagen och aktieanalytikerna diskuterar om 
förslaget i dagsläget och vad de tror om förändringen av att rapportera segmenten. 
 

• Alla tre perspektiven vi intervjuade var positiva till en harmonisering av 
redovisningsreglerna generellt, men alla var inte positiva till samtliga delar i 
den föreslagna förändringen av segmentrapporteringen. 

 
• En harmonisering av de redovisningsregler som styr företagens 

externrapportering är bra. Det kommer att underlätta för företagen att 
upprätta sina koncernredovisningar eftersom globaliseringen medfört att de 
ofta är verksamma på ett flertal marknader. Vidare kommer det att förenkla 
och underlätta för analytiker och aktieägare att jämföra och analysera 
företagen..  

• Som det ser ut idag så är segmenten noga definierade och alla företag gör på 
samma sätt. Med det nya sättet att rapportera segmentinformationen för 
företaget är det meningen att företaget själv och den beslutsfattande chefen 
ska definiera vad som anses som ett segment. Detta kan skapa problem då 
det blir svårare att jämföra företag med varandra, eftersom då krävs det att 
de har redovisat sina segment likvärdigt. 

 
• IASB anger som ett motiv för att genomföra förändringen att det kommer att 

bli lättare och minska kostnaderna att använda sig av den interna 
ledningsinformationen i den externa rapporteringen. Det förutsätter att alla 
berörda företag har bra och automatiserade systemstöd samt att 
informationen är kvalitetssäkrad, annars kommer förändringen snarare att 
medföra ökade kostnader. 

 
• Det finns risk för att det utökade informationskravet kommer att medföra 

konkurrensnackdelar för företagen. Detta kan exempelvis uppstå då de 
redovisar vilken vinst de gör i olika segment där kunder och leverantörer 
kan komma att kräva att få ta del av dessa. 
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• Till följd av den risk företagen ser med det utökade informationskravet i 
kombination med att de själva kan definiera sina segment ökar också risken 
för att företagen i större utsträckning försöker manipulera sin 
externrapportering. 

 
Anledningen till att vi valde att genomföra undersökningen från tre perspektiv var 
att vi trodde att deras åsikter skulle skilja sig åt. Antagandet grundade vi på att der 
har olika roller och skiftande bakgrund. Det visade sig att deras åsikter om vilka 
konsekvenser den föreslagna förändringen medför skiljer sig mer än vi förväntat 
oss. 
 

6.2 Avslutande diskussion 
Vi tror att den föreslagna förändringen av segmentrapporteringen kommer resultera 
i att IASB ger ut en ny standard benämnd IFRS 8. Vi tror också att EU-
kommissionen kommer att godkänna den nya redovisningsstandarden. Därmed blir 
det obligatoriskt för de ca 8 000 börsnoterade företagen i Europa att använda de nya 
reglerna då de redovisar sina segment i koncernredovisningen. Det vi däremot är 
lite tveksamma till är om tidsplanen att dessa regler ska börja tillämpas redan från 
den 1 januari 2007 kommer att hålla. Anledningen till att vi tror att tidsplanen 
kommer att bli förskjuten är att den process där EU-kommission ska godkänna nya 
redovisningsstandarder som IASB utger inte verkar fungera så snabbt och effektivt 
som det var tänkt. Det beror på att det kan finnas många synpunkter på en utgiven 
standard. I den föreslagna förändringen finns många synpunkter som skulle kunna 
förhala godkännandeprocessen. Dessa väger dessutom tungt eftersom bland annat 
tre medlemmar i IASB själva reserverar sig från att delta i beslutet om att utge den 
föreslagna standarden. Dessutom delar EFRAG i sitt remissvar dessa synpunkter 
och EFRAG har en viktig roll i godkännandeprocessen. 
 
Under de intervjuer som gjorts påpekade respondenterna att de anpassningar som 
kommer att behöva genomföras om den föreslagna standarden ska börja tillämpas 
kommer relativt nära inpå de reglerna som trädde kraft första januari 2005. Vi 
tycker att alltför snabba förändring kan göra försvåra arbetet för både företag och 
andra intressenter. Det nya sättet att redovisa skulle kanske bli mer accepterade om 
den skulle komma lite senare då företagen är helt anpassade till det befintliga sättet. 
 
Det finns också en risk att det efter ett antal år med de nya reglerna visar sig att de 
inte fungerar som det var tänkt. Det finns en ambition idag att redovisningsregler 
världen över bör harmoniseras för att underlätta för den alltmer globaliserade 
tillvaron där företag och andra intressenter verkar. Det kan däremot komma att visa 
sig att detta inte är möjligt inom alla områden eftersom alla länder är olika och har 
olika �redovisningskultur�. Det sättet som passar bäst USA behöver nödvändigtvis 
inte betyda att det även passar Europeiska länder utan globaliseringen måste hinna 
ännu längre så att även kulturerna integreras med varandra. 
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6.3 Förslag till framtida studier 
När vi har arbetat med uppsatsen har vi stött på många intressanta områden för 
framtida studier. Om förändringen av segmentrapporteringen genomförs, kan 
respondenterna efter en tid tala om vilka konsekvenser förändringen medfört. Vi har 
några exempel på områden som skulle vara intressant för framtida studier.  
 

• Ett förslag på framtida studier är att göra om samma undersökning som vi 
gjort i syfte att undersöka vilka konsekvenser förändringen har medfört för 
de tre perspektiven. 

 
• Det skulle även vara intressant att göra en studie på tolkningsperspektivet 

utifrån intressenternas synvinkel, för att undersöka hur informationen som 
har lämnats ut har tolkats och till vilken grad det har resulterat i fördelar för 
konkurrenterna.  

 
• Identifiering av segment � praktiska svårigheter. Hur många företag gör 

segmentrapporteringen i enlighet med deras interna rapportstruktur (såsom 
ED 8 föreskriver). 
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Intervjuer 
Intervjuer via möten 

Hans Åkervall, auktoriserad revisor, KPMG, 2006-04-25 

Anonym, auktoriserad revisor, anonym revisionsbyrå, 2006-04-27 

 

Frågor via e-post 

Annika Gustavsson, redovisningsansvarig, Volvo Göteborg, 2006-04-27 

Petet Malmersjö, koncernredovisningschef, Saab AB Linköping, 2006-05-09 

Göran Wedholm, Manager Investor Relations, Saab AB Linköping, 2006-05-09 

Adam Dahlberg, Sandvik Sandviken, 2006-05-16 

 

Telefonintervjuer 

Peter Malmqvist, analyschef, Nordnet, 2006-05-09, kl: 10.00, tfn.08-506 331 30 

Anonym, koordinator, på svenskt företag, 2006-05-15, kl: 9.00 

Markus Almerud, aktieanalytiker, Handelsbanken, 2006-05-18, kl: 11.00 

 

Övriga källor 
Anonym källa, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

Kil-woo Lee, Project Manager, CommentLetters@iasb.org or, 2006-04-27 

Maria Albanese, BFN Officiella mail, bfn@bfn.se, 2006-05-22 
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BILAGA 1 - Intervjufrågor till respondenter vid möten 
 
! Anser du att det finns något problem med segmentrapporteringen idag? 

- Vilken del i processen att ta fram segmentrapporteringen idag är 
mest tidskrävande 

- Vilken information saknas vid dagens sätt att rapportera om 
segmenten? 

 
! Kommer det att leda till att fler företag kommer att redovisa fler 

segment? 
- Finns det risk för manipulation i och med det nya sättet att redovisa 

segmenten?  
 
! Vilka tror du kommer att bli de största förändringarna om det nya 

sättet att redovisa segmenten implementeras? 
- Kommer det bli svårt för företagen att anpassa sig till dessa? I så fall 

varför? 
 
! Vilka negativa samt positiva effekter kommer att bli följden av att 

redovisa segmenten med ett ledningsperspektiv? 
 
! Kommer den föreslagna förändringen i att rapportera segmenten kräva 

mer arbete för bolagen jämfört med idag? 
- Kommer det att medföra ökade kostnader för företagen? 

 
! Ger segmentrapportering en mer rättvisande bild av ett bolag?  

- Kommer den att förenkla tolkningen av årsredovisningen? 
 
! Kommer det nya sättet att redovisa segmentinformation att leda till 

konkurrens fördelar/nackdelar? 
 
! Kommer det nya sättet att segmentrapportera gynna eller missgynna 

företagen? 
 
! Hur tror du förändringen kommer att bemötas av företag och 

revisorer? 
 
! Tror du att det nya sättet att segmentrapportera kommer att 

implementeras?  
- Är en förändring av sättet att redovisa segmenten nödvändig? 

 
! Vad tycker du om förändringen, generellt sätt och varför? 
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BILAGA 2 - Intervjufrågor till respondenter via e-post 
 

! Anser ni att det är något problem med segmentrapporteringen idag? 
 
! Kommer det att leda till att fler företag kommer att redovisa fler segment? 

 
! Vilka tror ni kommer att bli de största förändringarna om det nya sättet att 

redovisa segmenten implementeras? 
 
! Vilka negativa samt positiva effekter kommer att bli följden av att redovisa 

segmenten med ett ledningsperspektiv? 
 
! Kommer den föreslagna förändringen i att rapportera segmenten kräva mer 

arbete för bolagen jämfört med idag? 
 
! Ger segmentrapportering en mer rättvisande bild av ett bolag?  

 
! Kommer det nya sättet att redovisa segmentinformation att leda till 

konkurrens fördelar/nackdelar? 
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BILAGA 3 - Mall till e-postkontakter 
 
Hej 
 
Med anledning av samtal idag (åååå-mm-dd) vill vi som skriver den här uppsatsen 
börja med att tacka för Er medverkan i denna viktiga del av vårat uppsatsarbete. 
Uppsatsen är en 10 poängs magisteruppsats vid företagsekonomiska institutionen 
vid Stockholms universitet och vi som skriver den heter Rose-Marie Engström och 
Behnosh Yaghobi. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad revisorer och redovisningsexperter tror 
om den föreslagna förändringen av segmentrapporteringen och vilka konsekvenser 
dessa kan medföra. Vi ska också undersöka om olika intressenter uppfattar olika för 
och nackdelar med förslaget. 
 
Då syftet med uppsatsen är att undersöka vad olika intressenter, som är väl insatta i 
de föreslagna förändringarna, tror om dessa och vilka konsekvenser de kan medföra 
önskar vi så utförliga svar som möjligt. Av den anledningen önskar vi även ta del av 
synpunkter eller funderingar kring dessa förändringar som faller utanför de frågor 
som presenteras i bifogat frågeformulär. 
 
Vi hoppas att det går bra att återkomma med följdfrågor om det behövs. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Rose-Marie Engström Behnosh Yaghobi 
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BILAGA 4 � Remissvar publicerade den 19 maj 2006 
 
LAND ANTAL REMISSVAR 

 
AFRIKA  
Angola 1 
Elfenbenskusten 2 
Kamerun 1 
Kongo 1 
Nigeria 4 
Sydafrika 1 
Tchad 1 
ASIEN  
Indien 1 
Kirgizistan 2 
Korea 1 
EUROPA  
Belgien 4 
Frankrike 2 
Georgien 1 
Irland 1 
Italien 1 
Nederländerna 3 
Ryssland 2 
Schweiz 3 
Storbritannien 23 
Spanien 3 
Sverige 1 
Tyskland 7 
Österrike 1 
NORDAMERIKA  
Bermuda 1 
Kanada 1 
USA 4 
OCEANIEN  
Australien 5 
Nya Zeeland 2 
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BILAGA 5 � Sammanfattning av remissvar från 
Redovisningsrådet 
 
1. Adoption of the management approach in SFAS 131 
Många som svarade höll med att detta var en bra förändring, samtidigt som det 
kunde ge konkurrensnackdelar genom att känslig information lämnas ut. 
Redovisningsrådet tyckte att ledningsperspektivet i ED8 och de nuvarande reglerna 
i IAS 14 för det mesta kommer att resultera i liknande definitioner av rapporterbara 
segment. Med undantag av de synpunkter som redovisningsrådet framför under 
fråga fyra anser de ändå att IASB borde implementera segmentrapportering med 
ledningsperspektivet. 
 
2. Divergence from SFAS 131 
Om ledningsperspektivet ska tillämpas strikt borde det inte finnas några krav att 
särredovisa vissa poster. I den föreslagna förändringen finns det exempel på att 
specifika poster ska särredovisas. Det stöder redovisningsrådet och förslår dessutom 
att dessa krav utökas för att underlätta förståelsen av delarnas betydelse för 
helheten. Bland annat finns det ett begrepp som kallas för �operating liabilities� 
som borde särredovisas för att underlätta framtagandet av finansiella analyser. 
 
3. Scope of the standard 
Redovisningsrådet synpunkter i denna fråga var att IASB har två huvudalternativ. 
Det första alternativet och det som Redovisningsrådet förespråkar är att alla 
standarder som gäller för mindre och medelstora företag ska avse alla 
vinstorienterade företag som det sägs i förordet till IFRS. Sen är det upp till 
respektive tillsynsmyndighet att bestämma om några eller alla företag ska använda 
en viss standard eller inte. Det andra alternativet för IASB är att implementera en 
mer princip baserad diskussion i förordet till IFRS, om under vilka omständigheter 
vissa företag borde vara undantagna från vissa standarder (T.ex. Företag som inte är 
listade.)   
4. Level of reconciliations 
ED 8 kräver att varje företag rapporterar vinst/förlust, segmentresultat, samt totala 
tillgångar för varje rapporterbar segment. Redovisningsrådet påpekar i sitt remissvar 
att ingen förklaring krävs för vad resultat av segment innebär. Det resultat som ska 
redovisas enligt förslaget är resultatet innan skatt. Detta innebär att summan av 
värdeminskning mm. kommer att redovisas när alla segmentrapporterna är 
sammanslagna för årsredovisningen. Redovisningsrådet rekommenderar starkt att 
värdeminskning istället ska redovisas på segmentnivå. Deras förslag är då att i 
segmentrapportering med ledningsperspektiv borde all värdeminskning för varje 
rapporterbar segment redovisas för varje segment som denna värdeminskning 
tillhör.   
5. Geographical information about assets 
Redovisningsrådet menar att information om nettotillgångar är mer relevant att 
mäta. Redovisningsrådet har vidare diskuterat relevansen av att begära information 
från det egna hemlandet. För många svenska segment, är Sverige en väldig liten 
marknad där marknadsinformationen kan bli av mindre betydelse än 
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marknadsinformation som avser globala marknader. Därför föreslår 
redovisningsrådet att segmenten ska kunna rapporteras på en vidare definierad 
hemma marknad. Det skulle för företag i Sverige exempelvis kunna ske för den 
Nordisk marknad. 
 
6. Consequential amendments to IAS 34 Interim Financial Reporting 
Redovisningsrådet valde också att inte kommentera denna fråga. 
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BILAGA 6 � Remissvar från Redovisningsrådet 
 
 
Kil-woo Lee 
Project Manager 
International Accounting Standards Board 
30 Cannon Street 
London EC4M 6XH 
United Kingdom 
 
Dear Kil-woo, 
 
We appreciate the opportunity to respond to the international Accounting Standards 
Board�s exposure draft ED 8 Operating Segments. This letter represents the views 
of the Swedish Financial Accounting Standards Council (SFRSC). In our response 
we start with some general comments after which we give our answers to the spe-
cific questions. 
 
IASB has concluded that the benefit of segment reporting is best achieved by adopt-
ing the management approach as implemented in FAS 131. However, the SFRSC 
cannot find any substantive argument for that conclusion, other than that FAS 131 is 
a more recent standard. We also find the differences between the present standard 
and ED 8 to be so small that it is doubtful whether a revision is warranted. Still, we 
support the ED provided that the standard requires an entity to provide reconcilia-
tions to amounts recognized by the entity in accordance with IFRSs for individual 
reportable segments (for further details see answer to Q4 below). The reason for this 
is that one of the primary purposes of segment information is to better understand 
the performance of the entity as a whole (the group) both for feedback and predic-
tive purposes. In order to fulfil this objective properly a reconciliation of segment 
data to consolidated income data is required so that all items attributable to identi-
fied segments are allocated to those segments in the reconciliation. 
 
Question 1 � Adoption of the management approach in SFAS 131 
 
The draft IFRS adopts the management approach to segment reporting set out 
in SFAS 131 Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Informa-
tion issued by the US Financial Accounting Standards Board. Is this approach 
to segment reporting appropriate? If not, why not? What, if any, alternative 
approach would you propose? 
 
The SFRSC believes that the management approach in ED 8 and the risk and re-
wards approach in IAS 14 will in most cases result in a similar definition of report-
able segments. The two approaches may, however, differ substantially in terms of 
segment results. We are generally in favour of convergence but as pointed out in the 
alternative view in ED 8, segment reporting is not a convergence issue. Still, as we 
have already indicated, we think that IASB should go ahead and issue a standard 



 53 
 

based on the management approach as suggested in the ED. However, our support 
is conditioned upon adding the disclosures under Q4. 
 
Question 2 � Divergence from SFAS 131 
 
Do you think that the draft IFRS should depart from the management ap-
proach in SFAS 131 by setting requirements for 
(a) the measurement of specified items or 
(b) the disclosure of specified amounts that might otherwise not be given? 
 
If so, identify the requirements you would add and indicate what you see as the 
relative costs and benefits of any such requirements. 
 
a) The SFRSC accepts that it is in accordance with the management approach not to 
set requirements for the measurement of specified items. 
b) As we understand it, if there is a strict application of the management approach 
there should be no requirements to disclose certain items. Still, both para. 22 and 32 
includes such specifications, which we support. We think that in order to better un-
derstand how the performance of the individual segments contribute to the perform-
ance of the group as a whole there is also need to disclose more items. 
 
One of the more useful ratios in financial statement analysis is return on net operat-
ing assets (RNOA). In order to calculate that ratio, entities, in addition to informa-
tion on income, shall provide information on net operating assets. Therefore, we 
would strongly recommend that para. 22 in the standard should be expanded to in-
clude information on operating liabilities. 
 
Question 3 � Scope of the standard 
 
The existing standard IAS 14 requires entities whose equity or debt securities 
are publicly traded and entities that are in the process of issuing equity or debt 
securities in public securities markets to disclose segment information. The 
draft IFRS extends the scope to include also entities that hold assets in a fidu-
ciary capacity for a broad group of outsiders. 
 
Do you agree with the scope of the draft IFRS? If not, why not? 
 
The position of the SFRSC regarding scope is that IASB has two main alternatives. 
The one preferred by the SFRSC is that all standards applicable to non-SMEs 
should apply to all profit-oriented entities as outlined in the preface to IFRSs. It 
should then be up to the regulator to determine whether some or all entities would 
be scoped out from a certain standard. The alternative is for IASB to provide a more 
principle-based discussion in the preface to IFRSs, on in what circumstances some 
entities should be exempted from certain standards, e.g. non-listed entities. 
 
Question 4 � Level of reconciliations 
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The draft IFRS requires an entity to provide, for specified items, reconcilia-
tions of total reportable segment amounts to amounts recognised by the entity 
in accordance with IFRSs. It does not require such reconciliations for individ-
ual reportable segments. 
 
Do you agree with the level of reconciliations required in the draft IFRS? If 
not, indicate what you see as the relative costs and benefits of any other level of 
reconciliation. 
 
According to paragraph 22 entities are required to report a measure of profit or loss, 
segment result, and total assets for each reportable segment. No definition is given 
for the segment result. In line with the management approach any definition will do 
as long as it has been accepted by management for use in the internal reporting sys-
tem. Paragraph 22 also requires disclosure of certain items that are included in the 
segment result, for example revenue. 
 
However, there is no similar requirement for disclosure of items that are excluded 
from the segment result. Therefore, an entity that bases its internal reports on 
EBITDA or a result excluding exceptional items or share-based payments will not 
disclose depreciation, amortization, exceptional items or share-based payments on a 
segmental basis.  
 
According to paragraph 27, the entity must reconcile the total of the reportable 
segment results to the entity�s profit or loss before income tax. This means that the 
amount of depreciation etc. will be disclosed but only for the entity as a whole. The 
SFRSC strongly believes that the reconciliation should be made on the segment 
level. Our proposal would be to require entities to disclose for each reportable seg-
ment, in addition to the segment result as defined by management, all reconciling 
items that can be allocated in a consistent and reliable manner. By restricting the 
items to those that can be allocated in a consistent and reliable manner the costs for 
the preparers is likely to be small. The benefits on the other hand may be substan-
tial. 
 
Question 5 � Geographical information about assets 
 
The draft IFRS requires an entity to disclose geographical information about 
noncurrent assets excluding specified items. It does not require disclosure of 
geographical information about total assets. 
 
Do you agree with the requirement to disclose geographical information about 
noncurrent assets excluding specified items? If not, for which assets would you 
require geographical information to be given? 
 
According to paragraph 32 an entity shall disclose the following information on 
geographical segments: 
 



 55 
 

a) revenues from external customers attributed to the entity´s country of domicile 
and to those individual countries that are material 
b) non-current assets except for certain items located in the entity´s country of do-
micile and to those countries or group of countries where assets are material. 
 
The SFRSC assumes that the purpose of the information is to enable users to evalu-
ate the political and currency risks related to different countries. If that is the case 
we believe that information on operating net assets is a more relevant measure. 
 
The SFRSC has also discussed the relevance of requiring information on the coun-
try of domicile. For many Swedish entities, Sweden is a fairly small market which 
means that information on that market may be less relevant than information on, for 
example, the Nordic market or the EU. We would therefore like to suggest that 
paragraph 32 is rewritten so as to enable entities to report on a more widely defined 
market. 
 
Question 6 � Consequential amendments to IAS 34 Interim Financial Reporting 
 
The draft IFRS requires an entity to disclose more segment information in in-
terim financial reports than is currently required, including a reconciliation of 
the total of the reportable segments� measures of profit or loss to the entity�s 
profit or loss. 
 
Do you agree with the consequential amendments made to IAS 34? If not, why 
not? 
 
The SFRSC has no objections to the proposal. 
 
Stockholm 18 May 2006 
 
Yours faithfully, 
The Swedish Financial Accounting Standards Council 
 
Dennis Svensson 
Managing Director 
 


