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FÖRORD 
 
Vi vill härmed rikta ett stort tack till våra studiekamrater för alla kloka synpunkter vi fått 
under arbetets gång. Vi vill även tacka Rolf Johansson och de respondenter som vi har 
intervjuat, dessa är: 
 
Sverker Bergdahl 
Annica Brännström 
Christer Enryd 
Birgitta Jönsson-Lundmark 
Roland Nilsson 
Ingrid Nordeman 
Rolf Rundfelt 



 

 

SAMMANFATTNING  
 
Från och med 2005 blir det obligatoriskt för alla börsnoterade bolag i Sverige att tillämpa 
IAS-baserad koncernredovisning. En del i den nya redovisningen blir att företagen ska 
redovisa segmenterad information, där företagets redovisningsenheter ska delas in i 
primära och sekundära segment, baserade på antingen rörelsegrenar eller geografiska 
områden. Redovisningsrådets rekommendation nr 25 (RR 25) reglerar vilka faktorer i 
företagen som ska ligga till grund för indelningen.  
 
Det ena delsyftet med uppsatsen är att lokalisera de faktorer som ska ligga till grund för 
segmentindelningen i gruppen enproduktföretag. Anledningen är att rekommendationen 
inte tar hänsyn till enproduktföretag. Det andra delsyftet är att studera hur 
segmentrapporteringen kommer att påverka redovisningen.  
 
För att uppfylla syftena har vi intervjuat två redovisningsexperter och fyra revisorer, de 
besitter genom sitt yrke en bred kompetens inom redovisningsområdet till skillnad från 
redovisningsansvariga på olika företag som oftast enbart är bekanta med frågor som rör 
det egna företaget.  
 
Vi avslutar uppsatsen med att redogöra för vilka faktorer som ska ligga till grund för 
indelningen och drar slutsatsen att segmentrapporteringen kommer att påverka framförallt 
kapitalmarknaden positivt. 



 

 

ABSTRACT 
 
As of the year 2005 it will be mandatory for all companies listed on the  Swedish stock 
exchange to apply the IAS based accounting standard. One part of the new 
recommendation is that companies must present segmented information to the market. 
The companies accounting units will be separated into primary and secondary segments, 
based upon either business branches or geographic areas. The Swedish Accounting 
Council Recommendation no 25, (Redovisningsrådets rekommendation nr 25, RR 25) 
regulates which factors, within companies, that are the segmentation base. One intention 
of the essay is to identify, within the OPC, what factors that could be the segmentation 
base. The reason for this discussion is the uncertainty regarding the way RR 25 should be 
implemented for this group of companies. Another intention is to study how the 
segmentation accounting will influence the normal financial reports. For this purpose  we 
have interviewed two accounting experts and four auditors. Conclude our essay with an 
account of factors, that could be the segmentation base. These factors are: the managing 
of the company, the internal report system, and opportunities and risks. We also draw the 
conclusion that this accounting will influence, for the most part, the capital market in a 
positive way. 
 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INLEDNING .................................................................................................................. 1 
1.1 PROBLEMDISKUSSION ........................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE ................................................................................................................................................... 3 

2 METOD .......................................................................................................................... 4 
2.1 UNDERSÖKNINGSANSATS ..................................................................................................................... 4 
2.2 LITTERATURSTUDIE .............................................................................................................................. 4 
2.3 DATAINSAMLINGSMETOD ..................................................................................................................... 5 

2.3.1 Val av respondenter ..................................................................................................................... 5 
2.3.2 Intervjuerna ................................................................................................................................. 6 

2.4 VALIDITET OCH RELIABILITET .............................................................................................................. 6 
3. TEORI............................................................................................................................ 8 

3.1 REDOVISNINGENS SYFTE....................................................................................................................... 8 
3.1.1 Information för beslutsfattande.................................................................................................... 8 

3.2 FÖRHÅLLANDET MELLAN MARKNAD OCH FÖRETAG I ETT AGENTTEORETISKT RESONEMANG ............... 9 
3.2.1 Förutsättningar i parternas förhållande .................................................................................... 10 

3.3 REDOVISNINGENS KVALITATIVA KRITERIER ....................................................................................... 12 
3.3.1 Relevans ..................................................................................................................................... 13 
3.3.2Validitet....................................................................................................................................... 14 
3.3.4 Jämförbarhet.............................................................................................................................. 15 

3.4 ANALYSMODELL................................................................................................................................. 16 
4 EMPIRI......................................................................................................................... 17 

4.1 INTERVJU MED CHRISTER ENRYD ....................................................................................................... 17 
4.2 INTERVJU MED ANNICA BRÄNNSTRÖM............................................................................................... 18 
4.3 INTERVJU MED BIRGITTA JÖNSSON-LUNDMARK OCH INGRID NORDEMAN ......................................... 19 
4.4 INTERVJU MED ROLAND NILSSON....................................................................................................... 21 
4.5 INTERVJU MED SVERKER BERGDAHL.................................................................................................. 22 
4.6 SAMMANFATTNING AV INTERVJUER ................................................................................................... 23 

5. ANALYS ...................................................................................................................... 26 
5.1 FÖRHÅLLANDET MELLAN PARTERNA.................................................................................................. 26 

5.1.1 RR 25 (Kontraktet) ..................................................................................................................... 26 
5.1.2 Marknad (Principal) .................................................................................................................. 27 
5.1.3 Företaget (agent) ....................................................................................................................... 27 

5.2 REDOVISNINGENS KVALITATIVA KRITERIER ....................................................................................... 28 
5.2.1 Relevans ..................................................................................................................................... 28 
5.2..2 Validitet..................................................................................................................................... 28 
5.2.3 Verifierbarhet............................................................................................................................. 29 
5.2.4 Jämförbarhet.............................................................................................................................. 29 

6 SLUTSATSER.............................................................................................................. 30 
6.1 FAKTORER SOM AVGÖR SEGMENTINDELNINGEN I ENPRODUKTFÖRETAG ............................................ 30 

6.1.1 LKAB.......................................................................................................................................... 30 
6.2 SEGMENTRAPPORTERINGENS PÅVERKAN PÅ KAPITALMARKNADEN .................................................... 30 
6.3 AVSLUTANDE DISKUSSION.................................................................................................................. 31 

KÄLLFÖRTECKNING.................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 



 

 

BILAGOR 
 
BILAGA 1 Segmentindelningsschema 
BILAGA 2 Information om LKAB 
BILAGA 3 Intervjuguide 
 
 



INLEDNING 

1 

1 INLEDNING 
Det här arbetet handlar om införandet av segmentrapportering för börsnoterade bolag. 
Segmentrapportering är en del i införandet av IAS- tillämpad redovisning inom hela EU.  
Arbetet fokuseras på att utreda hur segmentrapporteringen ska genomföras för gruppen 
enproduktföretag 
 

1.1 Problemdiskussion  
 
EU-kommissionen lade i mars 2002 fram ett förslag till förordning att alla inom EU 
noterade bolag skall tillämpa International Accounting Standards (IAS) i koncern-
redovisningen senast 2005. Förslaget godkändes av parlamentet. Majoriteten var 
betryggande, 492 röster för, 5 röster mot och 29 nedlagda röster. Förordningen är direkt 
bindande för alla företag som är noterade vid en reglerad marknad inom unionen. 
Huruvida de onoterade bolagen ska följa samma standard avgörs av respektive 
medlemsstats lagstiftning. EU har även fattat ett beslut om att etablera en effektiv och 
integrerad europeisk kapitalmarknad. Detta kräver bland annat gemensamma 
kapitalmarknadsregler och gemensamma redovisningsregler. Det strategiska målet är att 
EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska ekonomi.(Jönsson-
Lundmark, 2002) 
 
De antagna IAS-standarderna översattes till svenska och kommer att integreras i 
redovisningsrådets rekommendationer. En av standarderna - IAS 14- har översatts till 
redovisnigsrådets rekommendation nr 25 (RR 25). Denna rekommendation behandlar 
rapportering för segment – rörelsegrenar och geografiska områden. (ibid.) 
 
International accounting standards commite (IASC) eftersträvade när de utarbetade IAS 
14 att förse marknaden med segmenterad information som ska underlätta bedömningen 
av företagets risker och framtida avkastningsförmåga (Birgitta Jönsson-Lundmark, 1999). 
Förhållandet mellan marknad och företag, ser vi ur ett agentteoretiskt perspektiv. Det 
innebär att intressenterna, framförallt aktieägare och nuvarande och potentiella 
investerare kan ses som principaler. Företagen som upprättar finansiella rapporter är 
agenter. (Nygard & Bengtsson, 2002) 
 
Vissa kvalitetskrav- eller kvalitativa kriterier- på redovisningens utformning har 
formulerats med utgångspunkt från användarens informations behov. Det övergripande 
kriteriet är att redovisningen skall vara relevant varmed helt enkelt menas att den ska vara 
användbar i någon mening. Ett annat kriterium är jämförbarhet, med detta menas att 
informationen i rapporterna skall kunna jämföras mellan olika företag. (Smith, 1997) 
 
Med den ökande handeln inom och utom den europeiska unionen har behovet av 
jämförbara rapporter ökat. Detta behov kan inte tillfredställas så länge varje medlemsstat 
har egna nationella redovisningsstandards.(ibid.) Rekommendationen RR 25 kräver att 
företaget delas in i primära och sekundära segment. Dessa skall utgöras av antingen 
rörelsegrenar eller geografiska områden (Jönsson-Lundmark, 2002). 
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Med rörelsegren avses en redovisningsmässigt identifierbar del av ett företag som 
tillhandahåller varor och tjänster och som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer 
sig från andra rörelsegrenar. Med geografiskt område avses en identifierbar del av ett 
företag som tillhandahåller varor och tjänster inom ett område och vars risker och 
möjligheter skiljer sig från vad som gäller andra geografiska områden. (Winkvist, 2002)  
 
Företaget ska ta ställning till om rörelsegrenar eller geografiska områden skall utgöra den 
primära indelningsgrunden. Avgörande för valet är vilka risker och möjligheter som 
dominerar. Om riskerna och möjligheterna exempelvis i första hand påverkas av 
företagets varor eller tjänster, blir rörelsegrenar det primära segmentet och geografiska 
områden det sekundära (ibid.). Hur företaget är organiserat och hur det interna 
rapporteringssystemet är uppbyggt, ger normalt uttryck för vilka slag av risker och 
faktorer som orsakar skillnader i avkastning. Med andra ord ska rörelsegrenar eller 
geografiska områden utgöra den primära indelningsgrunden. Detta synsätt kallas 
management approach, och kan på ett enkelt sätt förklaras med att det som rapporteras i 
redovisningen internt även ska rapporteras externt. (ibid.) 
 
Vid tillämpningen av den nya rekommendationen (RR 25) blir kraven på den nya 
segmentrapporteringen betydligt större än de är idag. Bland annat blir det obligatoriskt att 
informera om intäkter, resultat, tillgångar och skulder, icke-kassaflödespåverkande 
resultatposter samt avskrivningar och investeringar per segment. För de sekundära 
segmenten är kraven däremot ganska små nämligen intäkter, tillgångar samt 
investeringar. (Rundfelt, 2002) 
 
Rolf Rundfelt, medlem i redovisningsrådet, anser att det finns oklarheter i hur RR 25 ska 
tolkas. Rundfelt menar att företag som tillverkar liknande varor eller tjänster 
(enproduktföretag), det vill säga sådana som endast kan bilda en rörelsegren på grund av 
att varorna eller tjänsterna liknar varandra, inte berörs av rekommendationen. Denna 
säger att en rörelsegren är en identifierbar enhet som skiljer sig från andra rörelsegrenar. 
Meningarna går isär för hur rekommendationen ska tolkas. Det finns sakkunniga som 
anser att denna grupp av bolag måste använda geografiska områden som primär 
indelningsgrund, andra (inklusive Rundfelt) hävdar att det inte finns något uttryckligt 
krav i rekommendationen som hindrar en indelning med endast en rörelsegren som 
primärt segment. Han anser alltså att om riskerna och möjligheterna avspeglar sig i varor 
eller tjänster skall rörelsegrenar kunna vara det primära segmentet trots att det bara rör sig 
om en rörelsegren. (ibid.) 
 
Med denna information som utgångspunkt kom vi fram till följande frågeställningar: 
Vilka faktorer i enproduktföretaget ska ligga till grund för segmentindelningen? Hur 
kommer segmentrapporteringen att påverka kapitalmarknadens möjlighet att använda och 
jämföra information i redovisningen? 



INLEDNING 

3 

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att: 

• Identifiera de faktorer som kan ligga till grund för segmentindelningen i gruppen 
enproduktföretag. 

• Förklara hur segmentrapporteringen kommer att påverka kapitalmarknaden, 
framförallt vad gäller användbarhet och jämförbarhet.
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2 METOD 
 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att uppnå syftet med uppsatsen. 
 

2.1 Undersökningsansats 
 
Vi kom för första gången i kontakt med ämnet IAS-redovisning under c-kursen, speciellt 
vid en gästföreläsning som Birgitta Jönsson-Lundmark höll. Vi tyckte båda direkt att 
detta var ett intressant ämne. Vid efterforskningar fann vi att det i vissa fall verkade 
finnas oklarheter i hur de nya IAS-rekommendationerna ska tolkas. Vi fastnade särskilt 
för en debattartikel som behandlade den nya segmentsrapporteringen (RR 25) och hur 
denna ska tolkas för gruppen enproduktföretag. Senare fann vi att det inte var någon som 
tidigare behandlat ämnet segmentsrapportering i publicerade uppsatser vid LTU. Vi 
ansåg därför att det skulle vara intressant att skriva om ämnet.  
 
Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (2001) kan man under ett vetenskapligt arbete 
välja mellan två olika tillvägagångssätt, nämligen induktion eller deduktion. Då vi utgått 
från befintliga teorier kring redovisning och segmentrapportering vilka senare jämförts 
med empiriska förhållanden i verkligheten, anser vi att vi  har använt oss av ett 
huvudsakligen deduktivt synsätt. 
 
Vid en forskningsstudie av det här slaget kan man dessutom använda sig av tre olika 
metodsynsätt nämligen det analytiska synsättet, systemsynsättet eller aktörssynsättet 
(Arbnor, Bjerke, 1994). Enligt aktörssynsättet kommer verkligheten att förklaras som att 
den består av flera verklighetsbilder, som delas av en större eller mindre grupp av aktörer. 
Kunskapen som utvecklas blir individberoende genom aktörssynsättet i avseende att den 
refererar till hur olika aktörer eller grupper av aktörer upplever, tolkar och handlar i den 
verklighet de är själv med och skapar (ibid.). Vi utgick från aktörssynsättet vilket passar 
bäst när, man som oss, vill erhålla individbaserad information om hur revisorer och 
experter inom ämnet ansåg att rekommendationen kan tolkas.  
 
Vidare måste man bestämma om man ska genomföra en kvalitativ eller en kvantitativ 
studie. En kvalitativ studie kännetecknas av att mjuk information hämtas från ett fåtal 
undersökningsenheter med avsikt att skapa en ökad förståelse (Lundahl, Skärvad, 1999). 
Vår undersökning var kvalitativ då den i stora drag gick ut på att undersöka hur en 
rekommendation kan tolkas för en viss grupp av företag. 
 

2.2 Litteraturstudie 
 
Vi började uppsatsarbetet med en litteraturstudie. Vid sökningar på biblioteket fann vi att 
det fanns få böcker skrivna om ämnet. Vi tvingades därför att koncentrera sökandet till 
vetenskapliga artiklar, främst genom sökmotorerna Business source elite, Econlit, ERIC 
och Academic Search Elite Genom att använda sökorden segment reporting, IAS, 
harmonization, accounting standards, accounting review och motsvarigheter på svenska 
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fann vi användbart material. Avsikten med litteraturstudien var att få en bredare inblick i 
ämnet och en referensram att utgå ifrån. 
 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) kan data inhämtas på följande sätt: 
 

• Personlig intervju 
• Telefonintervju 
• Postenkät 
• Gruppenkät 

 
Då vi ville ha revisorernas och experternas personliga reflektioner på frågorna och åsikter 
i svaren, ansåg vi att personliga intervjuer var den bäst lämpade metoden. Med personliga 
intervjuer kunde vi även på ett enkelt sätt följa upp intervjuerna med kompletterande 
frågor när det behövdes. Vi fick även möjlighet att studera respondenternas kroppsspråk 
och kunde därigenom analysera säkerhet, och trovärdighet i svaren. Inför alla personliga 
intervjuer skickade vi ut ett e-mail, där frågorna och en kortfattad beskrivning av ämnet 
bifogades. Den intervjuguide som användes i undersökningen finns som bilaga 3. Tanken 
med utskicken var att ge respondenterna en ärlig chans att sätta sig in i ämnet. Vid varje 
intervju bandades samtalen med hjälp av en diktafon samtidigt som stödanteckningar 
fördes. 
 

2.3.1 Val av respondenter 
 
Vi gjorde bedömningen att revisorer och redovisningsexperter skulle vara de lämpligaste 
personerna  att intervjua för att kunna uppfylla syftet med uppsatsen. Revisorerna och 
redovisningsexperterna besitter genom sitt yrke en bred kompetens inom redovisnings-
området, till skillnad från redovisningsansvariga på olika företag som oftast enbart är 
bekanta med redovisningsfrågor som rör det egna företaget eller dess bransch. Vi valde 
att intervjua fyra auktoriserade revisorer och två redovisningsexperter. De respondenter 
som intervjuades var de som bäst kunde besvara frågorna på respektive kontor, två 
redovisningsbyråer svarade att de inte var tillräckligt kompetenta att besvara frågorna. Vi 
valde att använda oss av ett enproduktföretag som principexempel – LKAB, för att kunna 
konkretisera resultaten av den empiriska undersökningen. Vi valde att studera LKAB 
därför att det är ett enproduktföretag med lokal anknytning som även har nämnts i 
debattartiklar rörande segmentrapportering i enproduktföretag. Informationen om LKAB 
hämtades via intervjuer med Rolf Johansson, Ekonomichef på LKAB i Luleå. 
Informationen finns att läsa i bilaga 2. 
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2.3.2 Intervjuerna 
 
Vi har intervjuat följande personer i Luleå: 
 

• Christer Enryd auktoriserad revisor på Öhrlings PWC, intervjun ägde rum i 
Öhrlings lokaler i Luleå den 25 april.  

• Annica Brännström auktoriserad revisor på KPMG, intervjun med Brännström 
utfördes på KPMG i Luleå måndagen den 28 april 

• Sverker Bergdahl godkänd revisor på Deloitte & Touche,  Bergdahl intervjuades 
onsdagen den 14 maj i Deloitte & Touches lokaler i Luleå 

• Rolf Johansson, ekonomichef på LKAB. Rolf intervjuades fredagen den 16 maj 
på LKABs huvudkontor i Luleå  

 
Vi har intervjuat följande personer i Stockholm: 
 

• Roland Nilsson auktoriserad revisor och vice vd i KPMG Sverige, intervju med 
Nilsson utfördes på KPMG Sveriges huvudkontor fredagen den 9 maj.   

 
• Birgitta Jönsson-Lundmark, ekonomie doktor och Ingrid Nordeman, auktoriserad 

revisor och medlem i IAS conversion group Sweden. Både Jönsson-Lundmark 
och Nordeman är erkända experter inom området IAS. Jönsson-Lundmark och 
Nordeman intervjuades tillsammans då de ansåg att ett sådant förfarande skulle 
leda till det bästa resultatet. Intervjun ägde rum torsdagen den 8 maj. 

 

2.4 Validitet och reliabilitet  
 
Validiteten i undersökningen handlar om i vilken mån resultatet stämmer överens med 
verkligheten och om den mäter det den är avsedd att mäta (Merriam, 1988). Ratcliff (i 
Merriam, 1983) menar att informationen inte talar för sig själv utan att det finns alltid 
någon som tolkar den, Ratcliff (i Merriam, 1983) drar slutsatsen att det inte finns något 
objektivt eller universellt sätt att garantera validitet, det finns bara tolkningar av den. För 
att stärka validiteten använder man sig av triangulering vilket innebär att man kontrollerar 
sina tolkningar med de personer som intervjuats eller observerats, ber kolleger kontrollera 
det resultat man har fått samt att man klargör de teoretiska utgångspunkterna man har haft 
(Sharan B Merriam, 1988). 
 
Med tanke på undersökningens validitet har vi inhämtat information från ett flertal 
vetenskapliga källor och jämfört dessa mot varandra. Inför intervjuerna konstruerade vi 
en intervjuguide som kontrollerades av Annica Nilsson, kontorschef på Deloitte & touche 
i Luleå. Tanken med denna kontroll var att försäkra oss om att frågorna var begripliga 
och framförde den information som behövdes för att uppfylla syftet med undersökningen. 
Efter intervjuerna ringde vi upp respondenterna och kontrollerade att vi hade tolkat deras 
svar korrekt och frågade om de hade någonting att tillägga. 
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Med reliabilitet menas i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas med samma 
resultat som följd, samt om det finns en logik eller ett sammanhang i resultatet. För att 
stärka reliabiliteten klargör man vilka teoretiska perspektiv som styrt undersökningen 
genom att  använda sig av triangulering. Med det menas att man i detalj beskriver hur 
studien genomförts, samt hur slutsatserna tagits fram från den information man haft. 
(Merriam, 1988) 
 
Vi försökte att formulera vår intervjuguide på ett tydlig och neutralt sätt. Det e-mail med 
bakgrundsinformation som vi skickade till varje respondent innan intervjuerna var också 
tänkt att underlätta förståelsen för frågorna. Genom att spela in alla intervjuer kunde vi gå 
tillbaka och kontrollera vad som hade sagts under varje intervju. Det var med 
reliabilitetsaspekten i åtanke som vi beslöt att intervjua både revisorer – de som dagligen 
sysslar med redovisning, och experter – de som utformar och tolkar rekommendationer.  
 
Ett problem som kan uppstå vid personliga intervjuer är intervjuareffekten, vilket menas 
att respondenten påverkas av intervjuaren (Arbnor, Bjerke, 1994). Data från intervjuer 
baseras på vad människor säger snarare än vad de gör. Det är inte alltid som uttryck och 
handling stämmer överens. Vad människor säger att de gör, vad de säger att de föredrar 
och vad de säger att de tänker, kan inte med automatik förmodas återspegla sanningen. I 
synnerhet kan de intervjuades uttalanden vara påverkade av forskarens identitet 
(Denscombe, 2000). 
 
För att inte påverka respondenterna försökte vi konstruera  frågorna på ett objektivt och 
ovinklat sätt utan att använda oss av styrande och värdeladdade ord. Respondenterna 
visade sig professionellt inställda och svarade öppet på våra frågor under intervjuerna.
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3. TEORI 
 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de teorier som ska bilda den teoretiska 
referensramen i examensarbetet. I varje avsnitt utvecklar vi referensramen genom att 
belysa relevanta  aspekter av vårt ämne i ljuset av teorin  Slutligen bygger vi ihop 
delarna till en analysmodell som senare kommer att användas till att tolka resultaten i 
undersökningen. 
 

3.1 Redovisningens syfte 
 
Det huvudsakliga syftet med redovisning är enligt Financial Accounting Standards Board 
(FASB) att finansiella rapporter ska förse användbar information till nuvarande 
aktieägare och potentiella investerare (Kam, 1990). Syftet med de finansiella rapporterna 
som IAS-reglerna behandlar är att förse olika användare med underlag för 
framtidsorienterade beslut i ekonomiska frågor. De användare som främst avses är 
nuvarande och potentiella investerare. Den information som är av intresse för 
investerarna förutsätts vara relevant även för andra intressentgrupper (Jönnson-Lundmark 
1999). 
 
Som synes förespråkar FASB och International accounting standards board (IASB) 
huvudsakligen samma syfte med redovisningen. 
 

3.1.1 Information för beslutsfattande 
 
Det är en allmän uppfattning att redovisningsdata skall vara användbar som 
beslutsgrundande information samt att utvärdera aktiviteter i ett bolag. Det är ledarens 
ansvar att förse aktieägare med finansiell information. Delägarna, som har försett bolaget 
med kapital vill naturligtvis se hur det insatta kapitalet har förvaltats av företaget. 
Informationen används av delägarna (som företräds av styrelsen) till att utvärdera hur 
företagsledningen har  presterat. Aspekten på redovisning som beslutsunderlag har 
betonats ända sedan tidigt 60-tal. (Kam, 1990) 
 
Syftet med redovisning är att förse användare med beslutsgrundande information. Den 
teoretiska beslutsmodellen som Kam (1990) nyttjar är användbar för att testa om den 
översiktliga teorin når sitt syfte (se figur 3.1). (ibid.) 
 
Primärt ska modellen stå som standard för att bedöma effektiviteten i den praktiska 
redovisningen. Med andra ord ska den vara ett utkast för byggandet av redovisnings-
system. Om redovisningssystemet förser användare med användbar information kan 
teorierna på vilken redovisningssystemen är byggda ses som effektiva. (ibid.) 
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Figur 3.1 Beslutsmodell, Källa: Accounting theory, Kam, Vernon (1990) 
 
Pilarna visar den output som kommer från översiktlig teori om redovisning, individuellt 
redovisningssystem och förutsägelse. Beslutsmodellen indikerar vad som är relevant 
information för användare och sålunda vad output bör vara för det individuella 
redovisningssystemet, som i sin tur indikerar vilka relevanta komponenter i den 
översiktliga strategin som bör finnas. (Kam, 1990) 
 
Införandet av IAS i redovisningen är inte ett resultat av att den översiktliga teorin om 
redovisning har ändrats, däremot har kraven på att kunna jämföra redovisningar och 
andra finansiella rapporter ökat. Dessa krav har utmynnat i införande av ett 
unionsspecifikt redovisningssystem. Införandet av IAS är i figuren en förändring av det 
individuella redovisningssystemet, vars syfte är att mynna ut i ett bättre beslutsunderlag.  
Först när IAS-redovisningen börjar att tillämpas fullt ut kommer det att visa sig om de 
nya kraven från marknaden har lett till en redovisning som förser användare med 
tydligare information för beslutsfattande. (ibid.) 
 

3.2 Förhållandet mellan marknad och företag i ett agentteoretiskt resonemang 
 
Agentteorin är inriktad på relationen mellan två individer: en principal (på svenska 
uppdragsgivare) och dennes agent. Principalen vill få ett uppdrag utfört och den som åtar 
sig att utföra uppdraget åt principalen är agenten. När principalen ber agenten utföra ett 
uppdrag decentraliseras beslutskompetensen till agenten. I princip kan man beskriva varje 
relation mellan två individer som ett förhållande mellan en principal och en agent där den 
ene (principalen) vill ha ett bidrag från den andre (agenten) mot att den andre (agenten) 
får en belöning för sitt bidrag till den förste (principalen). (Wright & Kroll, 2001) 
När principalen har bett agenten utföra ett visst arbete och därmed förbinder sig att 
belöna denne för insatsen är det klart att principalen vill ha en viss säkerhet för att 
agenten också arbetar i hans intresse och därmed bidrar tillräckligt för sin belöning. Detta 

Översiktlig 
teori om 
redovisning 

Individuellt 
redovisnings
system 
(IAS) 

Förutsägelse 
 
Modell för 
användare 

Beslut 
 
Modell för 
användare 
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är den springande punkten i agentteorin. Hur försäkrar sig principalen att agenten arbetar 
i hans intresse?. (ibid.) 
 
Svaret på den problemställningen finns i utformningen av ett kontrakt mellan parterna. I 
dessa kontrakt kan det bidrag som principalen förväntar sig av sin agent beskrivas, det är 
även möjligt att fastställa hur stor belöningen skall vara .(Wright & Kroll, 2001) 
 
Förhållandet mellan principal och agent kan liknas med förhållandet mellan marknad och 
företag. Marknaden, vilken består av samtliga intressenter, främst representerade av 
aktieägare och potentiella investerare är principaler. De noterade, redovisningsskyldiga, 
företagen är agenter Det är principalerna som belönas då genomlysningen i redovisningen 
ökar. Den utökade informationen medför att redovisningen bättre kommer att kunna 
användas som tillförlitliga beslutsunderlag, samt att värdering av företag underlättas. Det 
ökade kravet på segmentrapportering är ett exempel på principalens metod att utöva 
kontroll på agenten där RR 25 kan betraktas som själva kontraktet dem emellan. (se figur 
3.2). 
 
 

 
 
Figur 3.2 Parternas förhållande till kontraktet. 
 

3.2.1 Förutsättningar i parternas förhållande 
 
Att det krävs att parterna tecknar ett kontrakt och inte bara handlar efter talesättet ”en 
man står vid sitt ord” beror på det grundläggande antagandet om beteende och 
information, vilka utgör förutsättningar och betingar resonemangen i teorin: 
 

1. Principalen och agenten är bägge nyttomaximerande  
 
I varje ögonblick försöker agenten och principalen att åstadkomma största möjliga nytta 
av sin relation, varför man inte kan föreställa sig att agenten bidrar som principalen vill. 
Bidrag och belöning blir härmed centrala nyckelbegrepp i agentteorin. Agenten vill ha en 
belöning från principalen för sitt bidrag till densamme, och principalen vill ha ett bidrag 
från agenten för den belöning som agenten erhåller. Detta förhållande antas i teorin vara 
pareto-optimalt genom att det är omöjligt för en av parterna att öka sin nytta utan att 
reducera nyttan för den andra parten. (Nygaard, 2002) 
 

2. Det finns en målkonflikt mellan principal och agent 
 
Agentteorin bygger på att det finns en målkonflikt mellan principal och agent. Olika 
individer i verksamheten definierar med andra ord olika mål. Det antas således att såväl 
principal som agent ställer upp explicita mål för sina handlingar och att dessa mål kan 

Principal 
(marknaden) 

Agent 
(företag) 

Kontrakt 
(RR 25) 
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uttryckas genom tidigare nämnda nyttofunktioner, parternas nyttofunktioner är med andra 
ord inte identiska. Principalen söker per definition ett stort bidrag för en liten belöning,. 
medan agenten per definition kräver en stor belöning för ett litet bidrag. (Nygaard, 2002) 
 
Eftersom det finns en målkonflikt mellan parterna är det viktigt att kontraktet är tydligt 
utformat. Företagen kommer att nyttomaximera, genom att sträva efter att lämna så lite 
känslig information som möjligt i redovisningen. Marknaden kommer att  nyttomaximera 
genom att kräva så utförlig och jämförbar information som möjligt. Kontraktets 
utformande kommer att avgöra vem av parterna, i det pareto-optimala förhållandet, som 
kommer att kunna maximera sin nytta bäst. Om kontraktet är otydligt, och det finns  
utrymme för olika tolkningar, gynnas företagen genom att de själva kan påverka vilken 
information som redovisas. Om kontraktet däremot är tydligt utformat med få utrymmen 
för olika tolkningar gynnas marknaden genom att samma uppgifter lämnas av olika 
företag, vilket medför att relevansen och jämförbarheten ökar.  
 

3. Informationen mellan principalen och agenten är asymmetrisk  
 
För det tredje antar agentteorin att beslut fattas utan fullständig information. Här avser 
den ofullständiga informationen principalens bristande kunskap om agentens beteende. 
Det finns således ett asymmetriskt informationsunderlag mellan parterna. Det är främst 
till nackdel för principalen som inte kan bedöma om agentens bidrag motsvarar 
belöningen. (ibid.) 
 
Kontraktets utformande är tänkt att minska den bristande kunskapen om agentens 
beteende. Informationen kan aldrig bli fullständig, men ett tydligt kontrakt kan minska 
det asymmetriska gapet. 
 

4. Agenten är opportunistisk 
 
För det fjärde antas agenten handla opportunistiskt. Med opportunism avses här 
aktörernas egennyttiga handlingar så som bedrägeri, lögn, stöld o s v, vilka kan uppstå 
före eller efter ingåendet av det aktuella kontraktet. Den opportunistiska parten kan före 
kontraktets ingående skapa problem med kontraktets utfärdande genom att hålla inne med 
information, förvränga information eller handla passivt. Att principalen känner till detta 
beteende tvingar principalen att gardera sig mot den eventuella opportunismen. En sådan 
gardering består i agentteorin i regel av att man formulerar ett kontrakt. (Nygaard, 2002) 
 
I segmentrapporteringen kan agenten (företagen) sannolikt utöva sitt opportunistiska 
beteende genom att undvika att redovisa konkurrenskänslig, eller på annat sätt känslig 
information. Resonemanget om agentens beteende säger att om möjlighet finns att agera 
opportunistiskt så kommer möjligheten att utnyttjas. 
 

5. Agenten handlar begränsat rationellt 
 
För det femte antar agentteorin att beslut är begränsat rationella. Det betyder att det är 
omöjligt att utforma fullständiga kontrakt. Eftersom informationsunderlaget aldrig kan 
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sägas vara uttömmande så försvåras principalens styrning av agentens beteende (man har 
inte fullständig information om agentens handlingar, man kan inte behandla 
informationen objektivt, och man har inte all tillgänglig information i världen). (Nygaard, 
2002) 
 
Kontraktet kan som sagt inte utformas så att det fullständigt passar alla, men principalen 
kan sträva efter att göra det så tydligt som möjligt. 
 

6. Agenten är riskovillig 
 
För det sjätte antar man i teorin att agenten är riskovillig. Det innebär att agenten tvingas 
ta en risk när det gäller det egna bidraget. Om agenten påtvingas en ökad risk kräver han 
eller hon enligt agentteorin en större kompensation än om agenten varit riskneutral eller 
risksökande, därmed blir balansen mellan bidrag och belöningsstruktur kritisk när 
kontrakt ingås. (ibid.) 
 
Den påstådda oviljan från agentens (företagens) sida att visa alltför tydlig och omfattande 
information har sannolikt med dennes ovilja att ta risker att göra. Särredovisning av de 
olika delarna i företaget kan sannolikt medföra att man förser konkurrenterna med 
användbar information. 
 

3.3 Redovisningens kvalitativa kriterier 
 
Vid utgångsläge för användarnas informationsbehov, har det formulerats vissa 
kvalitetskrav - eller kvalitativa kriterier - på redovisningens utformning. Huvudkriteriet är 
att redovisningen skall vara relevant, med vilket menas att den i någon form är användbar 
för beslut (Schipper, 2003). Andra kvalitativa kriterier som kan antas ha samband med 
kravet på relevans är validitet, jämförbarhet och verifierbarhet. Nedan beskrivs de olika 
begreppen (se figur 3.3) (Smith, 1997). 
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Figur 3.3 Kvalitativa kriterier (Smith, 1997 s24) 

3.3.1 Relevans 
 
Huvudkriteriet är att redovisningsinformationen skall vara relevant när den kan antas 
påverka användarnas beslutfattande, antingen genom utvärdering av historiska händelser, 
bedömningen av nutida förhållanden eller skattning av framtiden. Informationen kan var 
antingen av bekräftande form eller korrigerande karaktär. (Artsberg, 2002)  
 
Det finns två aspekter på relevans: prognosrelevans och återföringsrelevans. I det första 
fallet används redovisningsdata som underlag för prognoser till investerarna på 
aktiemarknaden. I det senare fallet används redovisningsdata för en kontroll av 
riktigheten i tidigare prognoser (återföringsrelevans) och den kontrollen kan i sin tur 
påverka efterföljande prognoser och därmed efterföljande beslut. Förutom de två 
huvudaspekterna på relevans, prognos och återföringsrelevans, brukar man även ange 
vissa kriterier som uttryck för minimikrav på relevans, nämligen begriplighet, 
väsentlighet och aktualitet. (Smith, 1997) 
 
Det förstnämnda kriteriet, begriplighet, är att redovisningsinformationen skall vara 
relevant så att mottagaren förstår innebörden av informationen. Det andra kriteriet, 
väsentlighet, innebär att  man inte bör öka mängden, detaljrikedomen eller exaktheten i 
informationen, om det inte finns anledning att tro att något beslut påverkas av 
förändringen. (ibid.) 
 
Det tredje kriteriet, aktualitet, innebär att externa rapporter inte bör ges ut alltför långt 
efter redovisningsperiodens slut eller med alltför stora intervall om de  skall få någon 
effekt på användarnas beslut. (ibid.) 
 
Relevansens roll i redovisningen 
 
Redovisningens roll är att återge relevant information som investerare och andra 
intressenter ska kunna använda för att skapa en rättvisande bild av företaget (Holthausen 
& Watts, 2001). 

Relevans 

Verifierbarhet Validitet Jämförbarhet 
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Det viktigaste kriteriet är att tillhandahålla information som är relevant för att kunna göra 
en rättvisande värdering (Barth, 2002). När man skapar en standardisering av redovisning 
länder emellan,  minskas risken att man gör feltolkningar av redovisningar och i 
jämförande analyser. Standardiseringen av information leder till att informationen ger en 
mer rättvisande bild av företagen och möjliggör en riktigare marknadsvärdering 
(Holthausen & Watts, 2001). Investerarnas förbättrade beslutsunderlag ökar säkerheten i 
investeringarna, det vill säga att relevansen i redovisningen som beslutsunderlag ökar. 
Resonemanget pekar på att det finns en koppling mellan förbättrad redovisnings-
information och investerarnas möjligheter till att göra rättvisande värderingar (Barth, 
2001). 
 
Segmentrapporteringen kommer förhoppningsvis att medföra en ökad användbarhet för 
beslut. Genom att dela upp informationen i enheter kan intressenten göra en bättre 
bedömning av företaget som helhet. Information om ett företags olika varor och tjänster, 
samt verksamheter på olika marknader har betydelse för bedömningen av risker och 
möjligheter i ett diversifierat eller multinationellt företag. Det kan dock vara svårt att 
utläsa ifrån uppgifter som avser företaget som helhet. Därför är upplysningar om segment 
viktiga för att tillgodose de behov som användarna av finansiella rapporter har. (Epstein 
& Ali Mirza, 2003) 
 

3.3.2Validitet  
 
Validitet innebär att det finns en överensstämmelse mellan språk och verklighet, att 
redovisningen återger de aspekter av verkligheten som den avser att återge (Smith,1997). 
Redovisningsinformationen måste vara tillförlitlig, den får ej vara felaktig eller vinklad 
på något sätt för att användaren skall våga lita på den (Artsberg, 2002). Dessutom har 
man i likhet med relevanskriteriet formulerat vissa kriterier som snarast kan betraktas 
som minimikrav på validitet. Dessa kriterier är neutralitet och substans över form (Smith, 
1997). 
 
Kravet på neutralitet innebär att skall det finnas en strävan att på bästa möjliga sätt 
beskriva verkligheten så som man uppfattar den. Det innebär att en intressent inte skall 
gynnas framför en annan vid informationsgivning (Smith,1997). Informationen får inte 
medvetet presenters på ett sådant sätt att man försöker påverka beslutsfattandet i en viss 
given riktning (Artsberg, 2002). Med substans över form menas att om en affärshändelse 
har en ekonomisk innebörd som skiljer sig från dess formella juridiska innebörd, bör man 
redovisa efter den ekonomiska innebörden, ”substansen”, istället för den juridiska formen 
(Smith,1997). 
 
Detta innebär en möjlighet att exempelvis ta upp leasade tillgångar i balansräkningen, 
vilket inte varit möjligt om man redovisat efter den juridiska formen (Artsberg, 2002). 
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3.3.3 Verifierbarhet 
 
Att verifiera innebär att utforska sanningshalten med någon form av stöd, exempelvis är 
anskaffningsvärdet av inköpslagret verifierbart med inköpsfakturor och verifikationer på 
frakt. Samstämmigheten bland oberoende bedömare ökar graden av verifierbarhet om 
flera personer kommer fram till liknande resultat. Det är viktigt att inse att graden av 
verifierbarhet i den här meningen beror på vilka ”spelregler” som gäller för bedömarna. 
Om man exempelvis ska uppskatta restvärdet av en anläggningstillgång med en 
ekonomisk livslängd på tio år med en rätlinjig värdeminskning, är verifierbarheten 
mycket hög. Däremot om varje person enskilt får bedöma den ekonomiska livslängden 
blir sannolikt resultaten olika och verifierbarheten lägre. (Smith, 1997) 
 

3.3.4 Jämförbarhet 
 
Det finns två aspekter på jämförbarhet; användarna ska dels kunna göra jämförelse 
mellan företag, och dels ska man kunna jämföra samma företag över tiden. För att det 
skall vara möjligt att göra jämförelser över tiden måste redovisningsprinciperna användas 
konsekvent. När man gör jämförelser mellan företag har normgivarna ett särskilt ansvar 
att skapa enhetliga regler, så att liknande händelser behandlas på ett likartat sätt. 
(Artsberg, 2002) 
 
Att kunna jämföra mellan företag har en direkt förbindelse till relevans. För att 
investerare skall kunna välja mellan olika företag, krävs det att företagens redovisning är 
jämförbar. Lika händelser och tillstånd skall redovisas på samma sätt, detsamma gäller 
jämförbarhet över tiden för ett och samma företag. Det skall vara möjligt att jämföra 
företagets resultat och ställning från tidigare år (Smith, 1997). Att öka jämförbarheten i 
finansiella rapporter var ett av de starkaste argumenten för att införa ett 
redovisningssystem som ska tillämpas för börsnoterade bolag inom EU. Det är också det 
krav som ställdes av EU parlamentet när man beslutade att alla bolag inom EU ska 
tillämpa IAS i redovisningen (Jönsson-Lundmark, 2002). 
 
En av de viktigaste aspekterna i utvecklingen av redovisningsstandards är att 
informationen är jämförbar för olika intressenter som investerar på de internationella 
börserna, samt för aktieägarna i företagen. Man kan se att jämförbarhet är en faktor som 
har en direkt koppling till framtagandet av internationella standards, och dessa standards 
utvecklas hela tiden för att öka jämförbarheten. Det faktum att finansiella rapporter 
standardiseras världen över är en vinst både för företagen och investerarna. (Powell & 
Schipper, 2001) 
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3.4 Analysmodell 
 
Vi har konstruerat en analysmodell utifrån innehållet i den teoretiska referensramen (se 
figur 3.4) 
 
 

 
Figur 3.4 Analysmodell. 
 
Den empiriska undersökningen kommer att inriktas på att undersöka vilka faktorer som 
skall ligga till grund för segmentindelning i primära och sekundära segment. Vi ska 
speciellt inrikta oss på hur rekommendationen ska tolkas för gruppen enproduktföretag. 
Kontraktet (RR 25) är det centrala i analysmodellen genom att kontraktets utformande 
avgör vilket utrymme företaget har att påverka innehållet i deras egen 
segmentrapportering.  
 
Kontraktet är även centralt för marknaden då det är marknaden som ska förses med 
information baserad på regler i kontraktet. Tolkningen av kontraktet kommer slutligen att 
avgöra hur segmentrapporteringen påverkar de kvalitativa kriterierna i redovisningen. Ett 
tydligt kontrakt med klara riktlinjer medför att företaget får strikta regler för hur segment-
rapporteringen ska utformas, vilket i sin tur sannolikt kommer att bidra till att uppfylla de 
kvalitativa kriterierna ur kapitalmarknadens perspektiv. Ett otydligt kontrakt däremot, 
kommer att ge företaget ett större spelrum och möjligheter att själv avgöra vad som ska 
rapporteras, vilket i sin tur sannolikt kommer att medföra att de kvalitativa kriterierna i 
modellen tappar i värde. 
 

Marknaden 
 

(principal) 

RR 25 
 

(Kontrakt) 
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(Agent) 
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4 EMPIRI 
 
Det här kapitlet redogör för den empiriska undersökningen i form av de personliga 
intervjuer som vi har utfört. Vi kommer att redogöra för intervjuerna var för sig. 
 

4.1 Intervju med Christer Enryd 
 
Enryd anser att IAS-redovisningen riktar sig till alla intressenter och ska även kunna 
förstås av alla. IAS-redovisning är enligt honom ett politiskt projekt vars syfte framförallt 
är att förse aktieägare och investerare med finansiell information. 
 
Han anser vidare att fördelarna med segmentrapporteringen ur ett aktieägarperspektiv 
ligger i att informationsunderlaget blir större vilket borde förbättra möjligheterna att med 
årsredovisningen som underlag fatta rimliga beslut och göra rimliga värderingar. Enryd 
nämner förutom segmentrapportering även andra positiva aspekter med IAS-redovisning. 
Han menar att det har knutits avtal i företagen som inte tidigare har synts i redovisningen, 
exempelvis nämner han bonussystem, pensionsavtal. Dessa avtal kommer med IAS-
redovisning att redovisas separat i årsredovisningen. Han tror vidare att aktiemarknaden 
kan drabbas negativt av att rekommendationen kan tolkas på olika sätt. 
 
Den positiva effekten Enryd nämner med segmentrapporteringen ur företagens perspektiv 
är att den utökade informationen sannolikt kommer att medföra att värderingar kommer 
att återspegla verkligheten av företagen på ett bättre sätt än innan. Som negativ aspekt 
nämner han att företagen kanske kommer att tvingas visa information som man tidigare 
velat dölja.  
 
Som han ser det, utesluter inte rekommendationen att enproduktföretag i vissa fall kan 
använda endast en rörelsegren som primärt segment. Var risker och möjligheter 
dominerar är enligt honom de faktorer som ska väga tyngst vid indelningen i primära och 
sekundära segment, och i de fall där risker och möjligheter dominerar i rörelsegrenen ska 
också rörelsegrenen utgöra den primära indelningsgrunden. Enryd menar att det interna 
rapporteringssystemet i företag byggs upp efter vart man vill ha information. Ett 
enproduktföretags interna rapporteringssystem kan byggas upp kring geografiska 
områden av den enkla anledningen att det förser företaget med mer information än att 
rapportera från en rörelsegren. Detta behöver dock inte betyda att risker och möjligheter 
dominerar i de geografiska områdena. 
 
Enryd tror vidare att redovisningsinformationen kommer att bli tydligare med hjälp av 
segmentrapporteringen. Han anser att det kommer att krävas att det utvecklas någon form 
av praxis som tydligare visar hur segmentindelningen ska se ut för företag i olika 
branscher och med olika uppbyggnad, innan jämförelseaspekterna förbättras på det sätt 
som det är tänkt. 
 
En tydlig rekommendation kännetecknas enligt honom av att den är detaljrik med tydlig 
information, det ska klart framgå hur informationen ska tydas. Rekommendationen ska 
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enligt Enryd innehålla så litet utrymme för tolkningar som möjligt. Han menar att det 
finns gott om tolkningsutrymmen i rekommendationen och att det finns risker med detta. 
Han nämner exempelvis att företagen kan ändra rapporteringsrutiner för att möjliggöra en 
rapportering som visar så lite information som möjligt. 
 
Enryd är noga med att poängtera att en rekommendation aldrig kan skrivas så tydlig att 
inget tolkningsutrymme ges, olikheterna mellan bolagen medför att rekommendationen 
måste skrivas övergripande. 
 
Han berättar vidare att han bemöter tolkningsutrymmen genom att först själv studera 
rekommendationen för att skaffa sig en bild av hur den ska tolkas, sen om det behövs 
diskuterar han problemet med sina kollegor. Om det sedan skulle behöva ytterligare stöd 
kontaktar han någon redovisningsexpert, innan han fattar något beslut. 
 
Enryd tillägger slutligen att revisorer inte kan kritisera ett företags segmentindelning så 
länge som rekommendationen är öppen för tolkningar. Han poängterar också att han har 
tolkat rekommendationen utifrån att det är vart risker och möjligheter dominerar som ska 
ligga till grund för indelningen och att han inte ens tänkt tanken att det skulle kräva flera 
rörelsegrenar för att få använda rörelsegrenar som primär indelningsgrund. 
 

4.2 Intervju med Annica Brännström 
 
Brännström tror att de gemensamma redovisningsreglerna är en del i EU:s beslut skapa 
en integrerad kapitalmarknad i Europa. IAS-redovisningen riktar sig enligt henne mot de 
potentiella investerarna på aktiemarknaden. 
 
De fördelar  Brännström ser med segmentrapporteringen ur ett aktieägarperspektiv är att 
jämförbarheten mellan företag bör öka med den nya redovisningen. Hon tror dock att 
möjligheten för företagen att utnyttja tolkningsutrymmet kan missgynna 
kapitalmarknaden. 
 
Brännström anser att segmentrapporteringens negativa aspekt för företagen ligger i risken 
att behöva rapportera känslig information, de positiva aspekterna med 
segmentrapporteringen kan vara att dra till sig potentiella investerare.  
Det finns ingenting i rekommendationen som enligt Brännström strider mot att 
enproduktföretag bör kunna segmentindela med en rörelsegren som primärt segment. Om 
riskerna och möjligheterna, vilka enligt henne är de centrala kriterierna i 
rekommendationen, bäst finns representerade där. Vidare ser hon motiveringen att 
enproduktföretag inte skulle kunna använda rörelsegren som primärsegment, då de endast 
kan bilda en rörelsegren, som orimlig. 
 
Brännström anser att rapporteringssystemen i företagen i de flesta fall är uppbyggda kring 
vad som speglar risker och möjligheter. Att företagen skulle bygga rapporteringssystem 
som inte återspegla risker och möjligheter låter som mindre troligt enligt henne. Hon 
tycker att det är märkligt att rekommendationen fokuserar på att riskerna ska lokaliseras 
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med hjälp av rapporteringssystemets uppbyggnad, då många företag har 
rapporteringssystem som är uppbyggda på andra grunder än rörelsegrenar och 
geografiska områden. 
 
Hon tror att användbarheten av redovisningarna kommer att förbättras med den nya 
segmentrapporteringen då informationsmängden blir större. Även jämförbarheten mellan 
företag i samma bransch bör enligt henne öka med tiden då indelningsgrunderna troligen 
kommer att utvecklas branschvis. 
 
På frågan vad som kännetecknar den perfekta  rekommendationen anger hon att den ska 
vara lätt att tolka, gärna med en ”checklista” med information om vad som krävs. Sådana 
rekommendationer existerar dock inte i verkligheten, därför är det enligt henne viktigt att 
det framgår vilket motiv och syfte som ligger bakom  rekommendationen. Brännström 
anser att det finns tolkningsutrymmen och bedömningsmöjligheter i rekommendationen 
och att så ofta är fallet med nya rekommendationer. Praxis kan senare visa att det finns 
behov av mer detaljerade anvisningar. 
  
Brännström berättar att när hon stöter på rekommendationer med tolkningsutrymmen 
brukar hon börja med att själv försöka ta ställning till innehållet, om hon är osäker tar hon 
först hjälp av kollegor på KPMG, i första hand på KPMGs avdelning för kvalificerad 
redovisning. Vad gäller IAS-redovisning finns inom KPMG Sverige en IAS coversion 
group och internationellt en så kallad IAS-helpdesk, vilka har som uppgift att finnas till 
hands vid mer komplicerade redovisningsfrågor. 
 

4.3 Intervju med Birgitta Jönsson-Lundmark och Ingrid Nordeman 
 
Ingrid Nordeman är auktoriserad revisor och medlem av IAS conversion group Sweden. 
Birgitta Jönsson-Lundmark har ekonomie doktorsexamen, hon anses som redovisnings-
expert på grund av hennes långa praktiska erfarenhet av redovisningsfrågor. Jönsson-
Lundmark och Nordeman ville besvara frågorna tillsammans då de ansåg att det skulle ge 
bäst resultat, en del frågor besvarades av Jönsson-Lundmark, en del av Nordeman och 
några besvarades av dem båda tillsammans.  
 
Jönsson-Lundmark svarade att IAS-redovisningen framförallt riktar sig till 
aktiemarknaden. Utgångspunkten är att den information som tillfredställer 
aktiemarknaden även tillfredställer övriga intressenter. 
Jönsson-Lundmark menar att införandet av IAS i redovisningen är följden av ett politiskt 
beslut som EU-parlamentet antagit. Enligt henne var det Lissabonstrategin, att Europa 
ska bli världens ledande kunskapsbaserade ekonomi, som fick det hela att ta fart. 
Möjligheten att kunna jämföra redovisningar och andra finansiella rapporter inom 
Europeiska Unionen är enligt henne ett viktigt kriterium för att få den integrerade 
finansmarknaden att fungera. 
 
Ur aktieägarnas perspektiv nämner Nordeman att fördelarna med segmentrapporteringen 
blir att kunna analysera ”företag” i företaget. Hon menar att man ska kunna urskilja delar 
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av företaget med olik profilering, risk- och avkastningsstruktur. En annan fördel för 
kapitalmarknaden är att företagens möjligheter att dölja förluster minskar. Möjligheten 
för företaget att utnyttja tolkningsutrymmet till att undvika att redovisa känslig 
information kan enligt Nordeman också ses som en nackdel för aktieägarna. 
 
Vidare tycker hon att fördelarna med segmentrapporteringen för de enskilda företagen 
ligger i att redovisningen blir mera transparent, och att företagen därigenom blir 
analyserade för vad de är. En nackdel för företagen med segmentrapporteringen kan 
enligt henne vara att företaget måste visa information som det tidigare har kunnat dölja. 
 
Nordeman och Jönsson-Lundmark anser att det finns olika tolkningar ute i Europa för hur 
ett enproduktföretag ska resonera när de ska segmentindela. Nordeman anser att det 
företaget styr efter generellt ska avgöra hur indelningen ska se ut. Om man exempelvis 
styr efter geografiska områden ska även geografiska områden användas som primär 
indelningsgrund. Nordeman tycker att man till exempel inte borde kunna styra efter 
geografiska områden och samtidigt använda rörelsegrenar som primärt segment då tanken 
med segmenterad information är att det som rapporteras internt till ledningen även ska 
rapporteras till externa intressenter. Hon anser vidare att ett enproduktföretag kan 
använda rörelsegrenen som primärt segment i de fall då företagets styrning inte är 
uppbyggt kring geografiska områden, och då man kan påvisa att risker och möjligheter 
dominerar i rörelsegrenen. Både Nordeman Och Jönsson-Lundmark var noga med att 
påpeka att det är svårt att ge generella svar på bedömningsfrågor av detta slag. De menar 
att man utifrån faktorerna risker och möjligheter, rapporteringssystemets uppbyggnad och 
företagets styrning noga ska göra en bedömning av vilken information som ska 
särredovisas.  
 
Nordeman poängterar att de val företaget gör i segmentrapporteringen noggrant ska 
motiveras i årsredovisningen. Hon anser att syftet med segmentrapporteringen i alla fall 
övergripande kommer att infrias. Informationen till aktieägare och investerare kommer 
att bli mer omfattande och jämförbarheten mellan företagen kommer i alla fall att bli 
bättre än tidigare. Hon tycker även att det ligger i företagens egna intressen att 
särredovisa på ett riktigt sätt för att inte skapa ett trovärdighetsproblem kring det egna 
företaget. 
 
Nordeman påpekar att IAS-redovisningen är syftesbaserad, till skillnad från US-GAAP 
som är regelbaserad. Enligt henne har redovisningsrekommendationer oundvikligen 
tolkningsutrymmen och att det viktiga är att man uppnår syftet med 
segmentrapporteringen vilket som sagt enkelt uttryckt är att det som rapporteras internt 
även ska rapporteras externt. 
 
Generellt tycker Nordeman att en rekommendation ska ha ett tydligt syfte samt att 
rekommendationen ska vara så tydlig som möjligt, hon påpekar samtidigt att en 
rekommendation av det här slaget inte kan vara hur strikt som helst när den ska tillämpas 
av så många olika företag. Nordeman anser att det finns två aspekter på hur 
tolkningsutrymmet kan komma att påverka företagen, dels vill företagen slippa att visa 
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information som är konkurrenskänslig, och dels vill de visa så pass riktig information att 
de värderas av marknaden på ett korrekt sätt. 
 
Jönsson-Lundmark påpekar spontant att hon tycker att det kan finnas en risk att man 
fäster för stor tilltro till vad man kan åstadkomma med redovisningsinformation. Vidare 
anser hon att det finns en övre gräns för hur mycket information investerare och 
aktieägare kan ta till sig. Om informationen med dess tilläggsupplysningar blir allt för 
omfattande leder det således till slöseri istället för till nytta. 
 

4.4 Intervju med Roland Nilsson 
 
Nilsson anser att grundtanken med IAS-redovisning är att kapitalmarknaden ska få ett 
tydligt grepp om de olika verksamheterna som finns i företagen och att den finansiella 
rapporteringen ska bli jämförbar. Investerarna på kapitalmarknaden ska få ett bättre 
informationsunderlag till att jämföra och förstå rapporteringen. 
 
Han tror att EU har anammat denna typ av redovisning för att kunna styra företagen mot 
att redovisa information som gagnar investerarna. Nilsson menar att bakgrunden är att 
företagen befinner sig i ett alltmer internationaliserat och globaliserat företagsklimat. För 
att kunna låna pengar eller attrahera kapital på den internationella marknaden är det 
nödvändigt att investerarna och långivarna kan förstå verksamheten, hur den ser ut och 
hur den utvecklas. Detta medför att redovisningen måste tala samma språk. 
 
Nilsson tror att de fördelar investerare och aktieägare kan dra av segmentrapporteringen 
är att man på ett bättre sätt kommer att kunna se helheten i företagen. Investerare får 
bättre underlag till att investera och ägare kan bättre se vilka delar i företaget som inte är 
lönsamma och kanske borde avyttras, samt vilka lönsamma delar av konkurrenternas 
bolag man borde förvärva. Han ser möjligheten att utnyttja tolkningsutrymmet i 
rekommendationen som negativt för kapitalmarknaden. 
 
Han menar att de fördelar företagen erhåller med segmentrapportering är att de tvingas att 
få en bättre belysning om var de tjänar sina pengar. Vidare anser han att rätt upplagd 
segmentering leder till en bättre och effektivare styrning av verksamheten 
Nilsson tror att företagen kan påverkas negativt av segmentrapporteringen genom att 
behöva redovisa konkurrenskänslig information. Initialt kommer även segmenteringen 
enligt Nilsson att skapa en hel del administrativa problem. 
 
Han tror vidare att tolkningssvårigheterna för enproduktföretagen beror på att 
rekommendationen är anpassad för företag med flera rörelsegrenar. Roland anser inte att 
det finns något som utesluter att enproduktföretag kan använda rörelsegren som primärt 
segment om detta förfarande speglar den interna rapporteringen. Nilsson resonerar att det 
kan bli ett affärsmässigt hinder att primärindela efter geografiska områden då 
informationen om var man säljer och hur mycket pengar man tjänar kan kopplas direkt 
till den/de enskilda Produkten/produkterna. 
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Nilsson tycker att den interna och externa rapporteringen bör hänga ihop för att kunna 
styra företaget på bästa sätt. Nilsson tycker att segmentrapporteringen ska primärindelas 
efter det interna rapporteringssystemet. Han påpekar att företagen som följer IAS-
redovisning även måste motivera hur man tillämpar reglerna, för att de ska kunna 
stämmas av mot reglerna i rekommendationen. Det bör enligt Nilson vara så att flera 
bedömare kommer framtill samma slutsats vid bedömning av samma företag. 
 
Nilsson menar att rekommendationens ambition är att företagen ska redovisa på ett sätt 
att de får acceptans från analytikerkåren som ställt kraven. En bra rekommendation är 
enligt Nilsson skriven så att en kvalitativ krets av företag har en någorlunda entydig 
uppfattning av hur rekommendationen ska tolkas, tillämpas och redovisas. Nilsson säger 
att rekommendationen är öppen för tolkningar men att det med tiden kommer att visa sig 
vad som är normgivande. Nilsson tillägger att en rekommendation måste vara öppen för 
tolkningar då omgivningen förändras hela tiden. 
 
Nilsson säger också att de företag som följer IAS kommer att bli utsatta för en helt annan 
genomlysning än tidigare, och med det kommer kraven på revisorerna att bli större vad 
gäller uppföljning och rapportering. 
 
Att svara på om beslutsunderlaget förbättras är svårt på ett oprövat system säger Nilsson, 
han anser dock att mer information borde leda till ett bättre beslutsunderlag. 
Nilsson tror att de företag som har svårt med segmentrapportering kommer att utveckla 
och anpassa deras rapporteringssystem för att bättre passa segmentrapporteringen. 
Nilsson tror även att företag i samma bransch med fördel kommer att kunna jämföra 
varandras redovisningar, han tror att indelningsgrunderna för segmentrapporteringen 
kommer att utvecklas branschvis. Nilsson menar att han tolkar rekommendationer genom 
att resonera med kollegor samt att det krävs kontinuerlig utbildning och utveckling för att 
vara uppdaterad på redovisningsregler som förändras i snabb takt. Vid svårigheter med 
tolkningar vänder sig Roland till redovisningsexperter som har anknytning till KPMG. 
 

4.5 Intervju med Sverker Bergdahl 
 
Bergdahl anser att IAS-redovisningen riktar sig mot investerarna som arbetar med att 
värdera och jämföra företag mot varandra. 
 
Han säger att EU har tagit beslutet att införa IAS-redovisning för att öka genomlysningen 
och jämförbarheten i rapporterna. 
 
Bergdahl tror att de fördelar aktieägare och investerare erhåller med 
segmentrapporteringen är att informationsflödet ökar, vilket medför att intressenterna får 
en bättre bild av företaget som helhet. Bergdahl ser som enda nackdel för 
kapitalmarknaden företagens möjlighet att utnyttja tolkningsutrymmet till att undvika att 
redovisa känslig information. 
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Bergdahl tror att fördelarna med segmentrapporteringen för företagen blir att de får en 
bättre bild av sina konkurrenter samtidigt som informationen ger en bättre överblick av 
enheterna i det egna företaget. Nackdelen med segmentrapporteringen kan enligt 
Bergdahl bli att de tvingas redovisa känslig information. Bergdahl tycker att företagen 
bör följa det interna rapporteringssystemets uppbyggnad vid segmentindelningen, han 
tror dock att företagen kommer att göra många olika tolkningar då rekommendationen har 
så breda tolkningsramar. Han ser inget hinder mot att segmentindela med en rörelsegren 
som primärt segment om det interna rapporteringssystemet är uppbyggt efter 
rörelsegrenen. Bergdahl menar även att riskerna och möjligheterna oundvikligen ligger i 
rörelsegrenen för ett enproduktföretag, har man bara en produkt så står man och faller 
med denna och då spelar det mindre roll vart marknaderna befinner sig.  
 
Han tror att syftet med IAS är att redovisningen ska förbättras. Han tror att 
användbarheten av redovisningen successivt kommer att förbättras men att det i början 
kommer att råda stor osäkerhet.  
 
Bergdahl anser att en bra rekommendation kännetecknas av att den har tillämpbara och 
klara definitioner. Han tycker att den här rekommendationen lämnar ett 
tolkningsutrymme, men att detta utrymme begränsas av att segmentrapporteringen ska 
spegla den interna rapporteringen. Bergdahl säger att den ökade genomlysningen i 
företagen på sikt antagligen kommer att leda till en redovisning med bättre användbarhet, 
han tror däremot att jämförbarheten kommer att lida av det breda tolkningsutrymmet i 
rekommendationen. Bergdahl tror trots detta att jämförbarheten kommer att öka med 
tiden och påpekar att jämförbarheten i alla fall kommer att vara bättre än innan 
rekommendationen trädde i kraft. 
 
Bergdahl säger att han tolkar rekommendationer genom att först läsa igenom och fundera 
hur den ska tillämpas, om det sedan behövs diskuterar han problemet med kollegor på 
kontoret eller med andra sakkunniga inom företaget. Bergdahl poängterar att man inte ska 
överskatta sin egen förmåga och att det är viktigt att diskutera sig fram till en lösning 
innan man fattar ett beslut. 
 

4.6 Sammanfattning av intervjuer 
 
Av den empiriska undersökningen framgick att  Jönsson-Lundmark och tre av fyra 
revisorer anser att IAS-redovisningen framföralt riktar sig mot kapitalmarknaden, 
speciellt nuvarande och potentiella investerare. Enryd ansåg dock att den riktar sig till 
alla intressenter och ska kunna förstås av alla. 
 
Det visade sig att respondenterna hade lite olika uppfattningar om varför EU har tagit 
beslutet att införa IAS-redovisning. Samtliga menar att den är resultatet av ett politiskt 
projekt. Två revisorer menar att möjligheten att kunna jämföra redovisningar är det 
starkaste skälet till förändringen. De andra två revisorerna tillsammans med experterna 
anser att det starkaste skälet är att få den integrerade kapitalmarknaden att fungera. 
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Samtliga respondenter anser att segmentrapporteringen kommer att medföra fördelar för 
kapitalmarknaden. De fördelar som nämns är att informationsunderlaget blir större och 
mer detaljerat vilket medför att man bättre ser helheten i företaget. De nämner även att 
det utökade informationsunderlaget kommer att medföra att värdering av företag 
underlättas, vilket är positivt både för kapitalmarknad och företagen. Nordeman anser 
även att man kommer att kunna analysera ”företag” i företaget viket är positivt för 
investerarna. 
 
Respondenterna är även eniga om att det stora tolkningsutrymmet i rekommendationen 
kan komma att utnyttjas av företagen till att manipulera eller undanhålla information, 
vilket drabbar kapitalmarknaden negativt. 
 
Av respondenterna svarade alla att segmentrapporteringen kommer att medföra fördelar 
för de enskilda företagen. Nordeman och Enryd anser vidare att nyttan av att värderas på 
ett sätt som bättre speglar verkligheten är den största fördelen. Nilsson och Bergdahl 
anser å andra sidan, att möjligheten att få en bättre bild av ”delarna” i det egna företaget 
samtidigt som man får en bättre bild av konkurrenterna väger tyngst. Brännström angav å 
sin sida, att nyttan av att dra till sig potentiella investerare är den största positiva 
aspekten. 
 
Respondenterna svarade enhälligt att den negativa aspekten som kommer att drabba 
företagen är att rekommendationen kräver att konkurrenskänslig information redovisas 
öppet. Nilsson tror även att segmentrapporteringen initialt kommer att skapa en hel del 
administrativa problem. 
 
Ingen av respondenterna utesluter att enproduktföretag kan segmentindela med endast en 
rörelsegren som primärt segment. Däremot anser endast Enryd att rörelsegrenen ska 
kunna användas som primärt segment även om det interna rapporteringssystemet är 
uppbyggt kring geografiska områden. Enryd menar att det är naturligt att rapportera kring 
geografiska områden om man bara har en eller ett flertal produkter, men att detta inte 
behöver betyda att riskerna och möjligheterna dominerar där. Övriga respondenter anser 
att rörelsegrenen endast kan användas som primärt segment i de fall då det interna 
rapporteringssystemet inte är uppbyggt kring geografiska områden, och då det väl kan 
motiveras att risker och möjligheter dominerar i rörelsegrenen. De menar att 
segmentindelningen inte kan skilja sig från uppbyggnaden av det interna 
rapporteringssystemet då syftet med segmentrapporteringen är att det som rapporteras 
internt även ska rapporteras externt. 
 
Nordeman poängterar  att det viktigaste är att redovisningens syfte uppnås och att IAS-
redovisningen är syftesbaserad tillskillnad från exempelvis US- GAAP som är 
regelbaserad. Hon anser även att det ligger i företagens egna intresse att rapportera på ett 
sätt som speglar den interna rapporteringen för att inte skapa ett trovärdighetsproblem 
kring det egna företaget. 
 
Respondenterna är eniga om att segmentrapporteringen kommer att bidra till en mer 
användbar (relevant) redovisning. De menar att kapitalmarknaden, oberoende av hur 
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grunderna för segmentindelningen ser ut i de olika företagen, kommer att  förses med 
tydligare information. Den förbättrade informationen kommer enligt respondenterna att 
medge ett bättre beslutsunderlag. 
 
På frågan hur jämförbarheten kommer att påverkas av segmentrapporteringen råder det 
lite delade meningar. Samtliga respondenter tror att jämförbarheten kommer att bli bättre 
än innan rekommendationen trädde ikraft. Revisorerna menar dock att någon form av 
norm kommer att utvecklas för att främja jämförbarheten. Enryd tror att en praxis 
kommer att skapas som tydligare vägleder företag i segmentindelningen. Bergdahl tror att 
jämförbarheten kommer att öka över tiden, men han vet inte hur. Nilsson och Brännström 
tror å sin sida att indelningsgrunderna i framtiden kommer att utvecklas branschvis. 
 
Revisorerna och Nordeman är eniga om att en bra rekommendation ska ha klara 
definitioner och vara lätt att tolka, även syftet med rekommendationen ska enligt 
respondenterna klart framgå. Respondenterna anser att rekommendationen RR 25 
innehåller gott om tolkningsutrymmen och bedömningsmöjligheter. De anser dock att en 
rekommendation aldrig kan skrivas så att den helt saknar tolkningsutrymmen.
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera resultaten ur den empiriska undersökningen mot 
den analysmodell vi har ställt upp i teorikapitlet. 
 

5.1 Förhållandet mellan parterna 
 
Det första delsyftet med uppsatsen var att identifiera de faktorer som kan ligga till grund 
för segmentindelningen i gruppen enproduktföretag. Vi börjar med att analysera 
kontraktet (RR 25) och sedan parterna, marknad och företag, som berörs av detta 
kontrakt. 
 

5.1.1 RR 25 (Kontraktet) 
 
Respondenterna  eniga om att det finns ett tolkningsutrymme i kontraktet, de anser även 
att en redovisningsrekommendation aldrig kan utfärdas utan tolkningsutrymmen då 
rekommendationerna ska kunna tillämpas av många olika slags företag i en föränderlig 
omgivning. 
 
Ett delsyfte i uppsatsen var att identifiera de faktorer som ska ligga till grund för 
indelningen i primära och sekundära segment. Delsyftet fokuserar på att hitta ett svar på 
hur kontraktet (RR 25) ska tolkas för gruppen enproduktföretag. Kontraktet är enligt  
Wright och Krolls (2001) agentteoretiska resonemang, det enda sättet för principalen att 
försäkra sig om att agenten arbetar i principalens intresse. Den empiriska undersökningen 
visade att ingen respondent uteslöt att enproduktföretag i vissa fall kan segmentindela 
med en rörelsegren som primärt segment. 
 
Enryd framförde åsikten att rörelsegrenen ska kunna användas som primärt segment även 
om det interna rapporteringssystemet är uppbyggt kring geografiska områden Han 
menade att risker och möjligheter är de avgörande kriterierna för indelningen. Enryd 
ansåg att det är naturligt för ett enproduktföretag att rapportera kring geografiska 
områden då de bara har en eller ett fåtal produkter, men att detta inte behöver betyda att 
risker och möjligheter dominerar i de geografiska områdena. Övriga respondenter anser 
att en rörelsegren endast kan användas som primärt segment i de fall då det interna 
rapporteringssystemet eller företagets styrning inte är uppbyggt kring de geografiska 
områdena, och då det väl kan motiveras att riskerna och möjligheterna dominerar i 
rörelsegrenen. Dessa respondenter menar att segmentindelningen inte kan skilja sig från 
det interna rapporteringssystemets uppbyggnad då syftet med rapporteringen är att det 
som rapporteras internt även ska rapporteras externt. 
 
Även Nygaard (2002) säger att beslut fattas utan fullständig information och att 
informationen mellan parterna heller aldrig kan bli fullständig, däremot kan principalen 
sträva efter att få kontraktet så tydligt utfärdat som möjligt. 
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5.1.2 Marknad (Principal) 
 
Den empiriska undersökningen visade att tre av fyra revisorer och Jönsson-Lundmark 
ansåg att  IAS-redovisningen framförallt riktar sig mot kapitalmarknaden, vilket 
överensstämmer med det uttalade syfte som finns med IAS-redovisning. Detta syfte säger 
att denna redovisning framförallt ska förse nuvarande och potentiella investerare med 
användbar information (Jönsson-Lundmark, 1999). Enryd ansåg ensam att IAS-
redovisningen riktar sig till alla och att det inte finns någon enskild intressent framför 
andra som ska tillfredställas. 
 
Tre respondenter ansåg att beslutet att införa detta nya redovisningssystem blev fattat för 
att få den integrerade kapitalmarknaden att fungera, vilket visar att antagandet om 
kapitalmarknaden som principal och företagen som agent kan användas, i princip varje 
relation mellan två individer kan enligt Wright och Kroll (2001) beskrivas med ett 
principal - agentförhållande. De övriga två ansåg att jämförbarhetsaspekten var det tyngst 
vägande skälet till införandet. Även jämförbarhetsaspekten är relevant, Powell och 
Schipper (2001) anser att jämförbarhet är en av de viktigaste aspekterna vid utveckling av 
redovisningsstandards. De två aspekterna som respondenterna redovisade skiljer sig inte 
mycket från varandra då jämförbarhet är en förutsättning för att få den integrerade 
kapitalmarknaden att fungera.  
 
Respondenterna är alla övertygade om att införandet av segmentrapportering kommer att 
innebära fördelar för kapitalmarknaden. Det är enligt respondenterna framförallt den 
förbättrade användbarheten av redovisningsinformation som beslutsunderlag som 
kommer att gynna kapitalmarknaden. Segmentrapporteringen kommer alltså troligen att 
bidra till en ökad relevans i redovisningen (Holtenhausen & Watts, 2001). Några av de 
fördelar som nämns är att värdering, och möjligheterna att analysera ”företag” i företaget 
underlättas. 
 
Respondenterna var även eniga om att rekommendationens tolkningsutrymme troligen 
kommer att utnyttjas av företagen till att begränsa mängden av användbar 
redovisningsinformation om det egna företaget. Respondenternas svar förstärker 
antagandet om att agenten (företagen) handlar opportunistiskt och att de nyttomaximerar 
(Nygaard, 2002). 
 

5.1.3 Företaget (agent) 
 
Alla respondenter förutom en revisor ansåg att segmentrapporteringen kommer att 
medföra fördelar även för företagen. De fördelar som avses är att företagen kommer att 
värderas på ett sätt som speglar verkligheten bättre än tidigare och möjligheten att 
analysera konkurrenterna förbättras. Nilsson nämner även att segmentrapporteringen 
kommer att ge en bättre bild av lönsamheten i de olika delarna av företaget. 
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Alla respondenter tror att segmentrapporteringen även kommer att medföra nackdelar för 
företagen i form av att de tvingas visa konkurrenskänslig information. Nilson tror även att 
segmentrapporteringen initialt kommer att skapa en hel del administrativa problem. 
 
Den empiriska undersökningen visar att förhållandet mellan parterna Kapitalmarknad 
(principal) och företag (agent) verkar vara pareto-optimalt, precis som det antas i 
agentteorin (Nygaard, 2002). Den information som företagen döljer genom att agera 
opportunistiskt reducerar nyttan för kapitalmarknaden genom att redovisnings-
informationen inte blir fullständig. Omvänt, om företagen redovisar fullständig 
information maximeras nyttan för kapitalmarknaden samtidigt som utlämnandet av 
känslig information minskar nyttan för företagen. Den empiriska undersökningen stödjer 
även antagandet om att det finns en målkonflikt mellan parterna (Nygaard, 2002). 
 

5.2 Redovisningens kvalitativa kriterier 
Det andra delsyftet med uppsatsen var att studera hur segmentrapporteringen kommer att 
påverka de kvalitativa kriterier i redovisningen som finns representerade i 
analysmodellen. 
 

5.2.1 Relevans 
 
Relevans är huvudkriteriet i modellen, med relevans menas huvudsakligen att 
redovisningsinformationen ska vara användbar för beslutsfattande. Enligt Holtenhausen 
och Watts (2001) är redovisningens roll att återge riktig information som investerare och 
andra intressenter ska kunna använda för att skapa en rättvis bild av företaget. Den 
empiriska undersökningen visade att segmentrapporteringen sannolikt kommer att bidra 
till att relevansen i redovisningen ökar. Respondenterna hävdade att den utökade 
informationsmängden kommer att medföra att redovisningsdata blir ett bättre underlag till 
att fatta ekonomiska beslut och göra ekonomiska bedömningar. Respondenterna trodde 
inte att rekommendationens tolkningsutrymme kommer att påverka användbarheten av 
redovisningsinformation som underlag till att göra bedömningar av enskilda företag. De 
menade att informationen om varje företag blir mera omfattande oavsett vilken 
indelningsgrund företagen har valt.  
 

5.2..2 Validitet  
 
Med validitet menas att det finns en överensstämmelse mellan språk och verklighet, att 
redovisningsinformationen återger de aspekter av verkligheten som den avser att återge 
(Smith 1997). Respondenterna tror att kravet på att motivera segmentindelningen har 
uppstått för att stärka validiteten i segmentrapporteringen. Respondenterna anser att den 
som läser en årsredovisning ska kunna försäkra sig om att segmentrapporteringen 
återspeglar de delar av företaget där risker och möjligheter dominerar. Respondenterna 
anser även att det viktigaste i validitetshänseende är att segmentrapporteringen 
återspeglar den interna rapporteringen så bra som möjligt. Respondenternas åsikt att  
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segmentrapporteringen ska spegla den interna rapporteringen överensstämmer med att 
redovisningsinformationen måste vara tillförlitlig  och ej vinklad för att användarna ska 
våga lita på den (Artsberg, 2002). 
 

5.2.3 Verifierbarhet 
 
Med verifierbarhet menas att man utforskar sanningshalten med någon forma av stöd, 
eller att flera bedömare kommer fram till samma slutsats vid bedömning av samma objekt 
(Smith, 1997). Resultaten antyder att det ligger i företagens egna intressen att bidra till en 
hög verifierbarhet i redovisningen. Eftersom brister i validitet och verifierbarhet kan 
skapa trovärdighetsproblem som skadar företaget. 
 

5.2.4 Jämförbarhet 
 
Enligt Powell och Schipper (2001) är en av de viktigaste aspekterna i utvecklingen av 
redovisningsstandards att informationen är jämförbar för olika intressenter som investerar 
i aktier på de internationella marknaderna, samt för aktieägarna i företagen. Möjligheten 
att öka jämförbarheten i finansiella rapporter var också ett av de starkaste argumenten till 
att införa IAS-redovisning inom EU (Jönsson-Lundmark, 2002). 
 
Samtliga intressenter tror att redovisningens jämförbarhet kommer att förbättras jämfört 
med innan rekommendationen tas i bruk. De tror dock inte att möjligheten att jämföra 
olika företags redovisningar kommer att påverkas lika positivt som möjligheten att 
analysera enskilda bolag. Rekommendationens tolkningsutrymme kommer att medföra  
att segmentindelningsgrunderna kommer att se olika ut i olika företag, vilket inte främjar 
jämförbarhetsaspekten. Ett intressant samband i den empiriska undersökningen var att 
samtliga revisorer spontant svarade att de tror att någon form av norm kommer att 
utvecklas för att göra redovisningen mer jämförbar. 
 
Enryd tror att någon form av praxis kommer att utvecklas som tydligare vägleder 
företagen i segmentindelningen. Bergdahl svarade att han tror att jämförbarheten kommer 
att öka med tiden, men han visste inte hur. Nilsson och Brännström tror att 
jämförbarheten ökar med tiden då indelningsgrunderna kommer att utvecklas branschvis.
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6 SLUTSATSER 
 
I det här kapitlet presenteras vi med utgångspunkt i syftet de slutsatser vi har kunnat dra 
av den empiriska undersökningen. 
 

6.1 Faktorer som avgör segmentindelningen i enproduktföretag 
 
Ett delsyfte med uppsatsen var att identifiera vilka faktorer som avgör hur 
segmentindelningen ska se ut för gruppen enproduktföretag. Vi ville främst utreda om det 
var möjligt att använda endast en rörelsegren som primärt segment. Den slutsats vi kan 
dra från den empiriska undersökningen är att möjligheten finns om följande kriterier är 
uppfyllda: 
 

• Det interna rapporteringssystemet och styrningen av företaget måste vara 
uppbyggt kring någonting annat än geografiska områden, exempelvis 
rörelsegrenen eller legala enheter. 

 
• Det ska kunna motiveras att risker och möjligheter dominerar i rörelsegrenen. 

 
En modell som illustrerar indelningen finns i bilaga 1. 
 

6.1.1 LKAB 
 
För att illustrera segmentindelningen  i ett enproduktföretag har vi använt oss av LKAB 
som principexempel. Information om LKAB finns att läsa i bilaga 2. 
Utifrån resultaten av den empiriska undersökningen anser vi att LKAB bör indela med 
rörelsegren som primärt segment med följande motivering: 

 
• Företagets rapporteringssystem är inte uppbyggt kring geografiska marknader. 
 
• Företagets risker och möjligheter dominerar i rörelsegrenen, eller produktionen, 

på grund av att företaget konkurrerar med kvalitet och kostnader. Företagets risker 
dominerar inte i de geografiska områdena, då de säljer allt de producerar och är 
inte beroende av enskilda kunder. 

 

6.2 Segmentrapporteringens påverkan på kapitalmarknaden 
 
Det andra delsyftet i uppsatsen var att förklara hur segmentrapporteringen kommer att 
påverka kapitalmarknaden. Slutsatsen av den empiriska undersökningen tyder på att 
segmentrapporteringen kommer att bidra till en mer användbar redovisning, framförallt 
kommer det utökade informationsunderlaget att medföra att det blir lättare att analysera 
och värdera enskilda företag. Jämförbarheten kommer sannolikt att bli bättre än innan, 
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samtidigt måste nog tolkningsutrymmet i rekommendationen krympas innan 
jämförbarheten företag emellan blir riktigt bra. 
 

6.3 Avslutande diskussion 
 
Förhållandet mellan parterna principal och agent antas i teorin vara pareto-optimalt 
genom att det är omöjligt att för en av parterna att öka sin nytta utan att reducera nyttan 
för den andra parten. Utifrån den empiriska undersökningen anser vi att även förhållandet 
mellan Kapitalmarknad och företag är pareto-optimalt. Företagets möjlighet att utnyttja 
kontraktets tolkningsutrymme till att inte redovisa konkurrenskänslig information är ett 
sätt för företaget att öka sin egen nytta. Samtidigt minskar det nyttan för 
kapitalmarknaden genom att informationsunderlaget minskar, tillsammans med 
möjligheten att göra säkra bedömningar. Kontraktets tolkningsutrymme påverkar inte 
förhållandets pareto-optimailitet. Om kontraktet mellan parterna vore så tydligt utformat 
att inget tolkningsutrymme fanns skulle företagen inte kunna undgå att lämna fullständig 
information, vilket skulle minska nyttan för företagen samtidigt som kapitalmarknadens 
nytta maximerades 
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